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ٕان امحلد " تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ #" مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد " تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ #" مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد " تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ #" مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد " تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ #" مـن رشور ٔانفـسـنا 
ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل 5، ومن يـضلل فـال هـادي 5 ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل 5، ومن يـضلل فـال هـادي 5 ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل 5، ومن يـضلل فـال هـادي 5 ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل 5، ومن يـضلل فـال هـادي 5 

صـىل صـىل صـىل صـىل ----ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا وحده ال رشيك 5 ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو5 ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا وحده ال رشيك 5 ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو5 ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا وحده ال رشيك 5 ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو5 ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا وحده ال رشيك 5 ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو5 ؤاشهد ؤاشهد ؤاشهد ؤاشهد 
        . . . . هللا عليه وعىل ا5ٓ وحصبه وسمل تسلQ كثًرياهللا عليه وعىل ا5ٓ وحصبه وسمل تسلQ كثًرياهللا عليه وعىل ا5ٓ وحصبه وسمل تسلQ كثًرياهللا عليه وعىل ا5ٓ وحصبه وسمل تسلQ كثًريا

 للوصـول ٔاو قاربنـا خلـط الهنايـة ٔالول ســنة مـن  للوصـول ٔاو قاربنـا خلـط الهنايـة ٔالول ســنة مـن  للوصـول ٔاو قاربنـا خلـط الهنايـة ٔالول ســنة مـن  للوصـول ٔاو قاربنـا خلـط الهنايـة ٔالول ســنة مـن ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل---- حنمد هللا  حنمد هللا  حنمد هللا  حنمد هللا ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
ٔالخـرية مـن ٔالخـرية مـن ٔالخـرية مـن ٔالخـرية مـن سـنوات املعهد، نسأل هللا ٔان يمتها علينا وعليمك خبـري، ؤايـضا املـرحb اسـنوات املعهد، نسأل هللا ٔان يمتها علينا وعليمك خبـري، ؤايـضا املـرحb اسـنوات املعهد، نسأل هللا ٔان يمتها علينا وعليمك خبـري، ؤايـضا املـرحb اسـنوات املعهد، نسأل هللا ٔان يمتها علينا وعليمك خبـري، ؤايـضا املـرحb ا

 kـlالسـنّة املاضية نـصف الكتـاب، ا tسو uمراحل كتاب معارج القبول وكنا قرٔا kـlالسـنّة املاضية نـصف الكتـاب، ا tسو uمراحل كتاب معارج القبول وكنا قرٔا kـlالسـنّة املاضية نـصف الكتـاب، ا tسو uمراحل كتاب معارج القبول وكنا قرٔا kـlالسـنّة املاضية نـصف الكتـاب، ا tسو uمراحل كتاب معارج القبول وكنا قرٔا
        . . . . أالول من كتاب معارج القبولأالول من كتاب معارج القبولأالول من كتاب معارج القبولأالول من كتاب معارج القبول

نــذكر ٔانفــسـنا وٕاخواننــا يف بدايــة لك عــام ٕان طلــب العــمل فريــضة عــىل لك مــسمل نــذكر ٔانفــسـنا وٕاخواننــا يف بدايــة لك عــام ٕان طلــب العــمل فريــضة عــىل لك مــسمل نــذكر ٔانفــسـنا وٕاخواننــا يف بدايــة لك عــام ٕان طلــب العــمل فريــضة عــىل لك مــسمل نــذكر ٔانفــسـنا وٕاخواننــا يف بدايــة لك عــام ٕان طلــب العــمل فريــضة عــىل لك مــسمل 
ومسلمة، والعمل منه ما هو جيب عىل لك مسمل بعينه جيب ٔان يتعلمـه والواجبـات ومسلمة، والعمل منه ما هو جيب عىل لك مسمل بعينه جيب ٔان يتعلمـه والواجبـات ومسلمة، والعمل منه ما هو جيب عىل لك مسمل بعينه جيب ٔان يتعلمـه والواجبـات ومسلمة، والعمل منه ما هو جيب عىل لك مسمل بعينه جيب ٔان يتعلمـه والواجبـات 

لعلوم ختتلف #ختالف أالشخاص ؤاماكهنم، املتصدر لkعوة والعمل ليس مكـن لعلوم ختتلف #ختالف أالشخاص ؤاماكهنم، املتصدر لkعوة والعمل ليس مكـن لعلوم ختتلف #ختالف أالشخاص ؤاماكهنم، املتصدر لkعوة والعمل ليس مكـن لعلوم ختتلف #ختالف أالشخاص ؤاماكهنم، املتصدر لkعوة والعمل ليس مكـن من امن امن امن ا
هو ٔاقل من ذ�، والعمل هذا جحة لنا ٔاو علينا، ويف مادة العقيدة، العقيدة ندرسـها هو ٔاقل من ذ�، والعمل هذا جحة لنا ٔاو علينا، ويف مادة العقيدة، العقيدة ندرسـها هو ٔاقل من ذ�، والعمل هذا جحة لنا ٔاو علينا، ويف مادة العقيدة، العقيدة ندرسـها هو ٔاقل من ذ�، والعمل هذا جحة لنا ٔاو علينا، ويف مادة العقيدة، العقيدة ندرسـها 

 هبا ويظهر ٔاثرها عىل السلوك وأالخالق واجلوارح، فالبد  هبا ويظهر ٔاثرها عىل السلوك وأالخالق واجلوارح، فالبد  هبا ويظهر ٔاثرها عىل السلوك وأالخالق واجلوارح، فالبد  هبا ويظهر ٔاثرها عىل السلوك وأالخالق واجلوارح، فالبد ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----لنتعبد هللا لنتعبد هللا لنتعبد هللا لنتعبد هللا 
 وطلـب العـمل الـرشعي ٔان ننتبـه  وطلـب العـمل الـرشعي ٔان ننتبـه  وطلـب العـمل الـرشعي ٔان ننتبـه  وطلـب العـمل الـرشعي ٔان ننتبـه ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----ن يف الطريق ٕاىل هللا ن يف الطريق ٕاىل هللا ن يف الطريق ٕاىل هللا ن يف الطريق ٕاىل هللا وووو سائر  سائر  سائر  سائر حننحننحننحننو و و و 

            ----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل----ٕاىل هذا أالمر ٔان املقصود من تعمل العمل العمل به، ٕاىل هذا أالمر ٔان املقصود من تعمل العمل العمل به، ٕاىل هذا أالمر ٔان املقصود من تعمل العمل العمل به، ٕاىل هذا أالمر ٔان املقصود من تعمل العمل العمل به، 

        ::::خطة العقيدة هذا العامخطة العقيدة هذا العامخطة العقيدة هذا العامخطة العقيدة هذا العام
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القسم الثاين من كتاب معارج القبول ويبدٔا برشح القسم الثاين من كتاب معارج القبول ويبدٔا برشح القسم الثاين من كتاب معارج القبول ويبدٔا برشح القسم الثاين من كتاب معارج القبول ويبدٔا برشح : : : : بايق لنا من الكتاب عبارة عنبايق لنا من الكتاب عبارة عنبايق لنا من الكتاب عبارة عنبايق لنا من الكتاب عبارة عنال ال ال ال 
م وإالحـسان، والـ م عـىل م وإالحـسان، والـ م عـىل م وإالحـسان، والـ م عـىل م وإالحـسان، والـ م عـىل املشهور وال م عىل إالميـان وإالسـالاملشهور وال م عىل إالميـان وإالسـالاملشهور وال م عىل إالميـان وإالسـالاملشهور وال م عىل إالميـان وإالسـالحديث جربيل حديث جربيل حديث جربيل حديث جربيل 

        . . . . ٔاراكن إالسالم امخلسة، ؤاراكن إالميان السـتة، مث تلكم بعد ذ� عن إالحسانٔاراكن إالسالم امخلسة، ؤاراكن إالميان السـتة، مث تلكم بعد ذ� عن إالحسانٔاراكن إالسالم امخلسة، ؤاراكن إالميان السـتة، مث تلكم بعد ذ� عن إالحسانٔاراكن إالسالم امخلسة، ؤاراكن إالميان السـتة، مث تلكم بعد ذ� عن إالحسان

        : : : : بعد ذ� يتلكم يف عدة مسائل تتعلق بأصول ا§ينبعد ذ� يتلكم يف عدة مسائل تتعلق بأصول ا§ينبعد ذ� يتلكم يف عدة مسائل تتعلق بأصول ا§ينبعد ذ� يتلكم يف عدة مسائل تتعلق بأصول ا§ين

        . . . .  إالميان يزيد وينقص إالميان يزيد وينقص إالميان يزيد وينقص إالميان يزيد وينقص:::: أالوىل أالوىل أالوىل أالوىل

        . . . .  تفاضل ٔاهل إالميان تفاضل ٔاهل إالميان تفاضل ٔاهل إالميان تفاضل ٔاهل إالميان::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

        . . . .  ٔان فاسق ٔاهل القبb مؤمن uقص إالميان ٔان فاسق ٔاهل القبb مؤمن uقص إالميان ٔان فاسق ٔاهل القبb مؤمن uقص إالميان ٔان فاسق ٔاهل القبb مؤمن uقص إالميان::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة

        . . . .  ٔان العايص ال خيk يف النار ؤامره ٕاىل هللا ٔان العايص ال خيk يف النار ؤامره ٕاىل هللا ٔان العايص ال خيk يف النار ؤامره ٕاىل هللا ٔان العايص ال خيk يف النار ؤامره ٕاىل هللا::::عةعةعةعةالرابالرابالرابالراب

        . . . .  من يناقش احلساب يعذب من يناقش احلساب يعذب من يناقش احلساب يعذب من يناقش احلساب يعذب::::اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسة

        . . . . املؤمن ال يكفر #ملعايص ٕاال مع اسـتحال5 ذ�املؤمن ال يكفر #ملعايص ٕاال مع اسـتحال5 ذ�املؤمن ال يكفر #ملعايص ٕاال مع اسـتحال5 ذ�املؤمن ال يكفر #ملعايص ٕاال مع اسـتحال5 ذ�: : : : السادسةالسادسةالسادسةالسادسة

 مو§ه وبدٔا الو³، ودعوته ٕاىل  مو§ه وبدٔا الو³، ودعوته ٕاىل  مو§ه وبدٔا الو³، ودعوته ٕاىل  مو§ه وبدٔا الو³، ودعوته ٕاىل �مث بعد ذ� يتلكم يف فصل يف التعريف #لنيب مث بعد ذ� يتلكم يف فصل يف التعريف #لنيب مث بعد ذ� يتلكم يف فصل يف التعريف #لنيب مث بعد ذ� يتلكم يف فصل يف التعريف #لنيب 
 وبعـض  وبعـض  وبعـض  وبعـض �#لقتـال ووفاتـه #لقتـال ووفاتـه #لقتـال ووفاتـه #لقتـال ووفاتـه سبيل هللا وحـديث إالرساء واملعـراج والهجـرة وإالذن سبيل هللا وحـديث إالرساء واملعـراج والهجـرة وإالذن سبيل هللا وحـديث إالرساء واملعـراج والهجـرة وإالذن سبيل هللا وحـديث إالرساء واملعـراج والهجـرة وإالذن 

        ....، ؤاعظم معجزاته ويه القرآن، ؤاعظم معجزاته ويه القرآن، ؤاعظم معجزاته ويه القرآن، ؤاعظم معجزاته ويه القرآن�صفات النيب صفات النيب صفات النيب صفات النيب 

مث بعد ذ� سيتلكم عن ٔافضل أالمة بعد نبهيا وهذا فصل يف ال م عـىل العقيـدة مث بعد ذ� سيتلكم عن ٔافضل أالمة بعد نبهيا وهذا فصل يف ال م عـىل العقيـدة مث بعد ذ� سيتلكم عن ٔافضل أالمة بعد نبهيا وهذا فصل يف ال م عـىل العقيـدة مث بعد ذ� سيتلكم عن ٔافضل أالمة بعد نبهيا وهذا فصل يف ال م عـىل العقيـدة 
يف الــصحابة، ؤاخــًريا فــصل يف وجــوب المتــسك #لكتــاب والــسـنة والرجــوع عنــد يف الــصحابة، ؤاخــًريا فــصل يف وجــوب المتــسك #لكتــاب والــسـنة والرجــوع عنــد يف الــصحابة، ؤاخــًريا فــصل يف وجــوب المتــسك #لكتــاب والــسـنة والرجــوع عنــد يف الــصحابة، ؤاخــًريا فــصل يف وجــوب المتــسك #لكتــاب والــسـنة والرجــوع عنــد 

        . . . . «ختالف ٕاليه«ختالف ٕاليه«ختالف ٕاليه«ختالف ٕاليه

، وهـو ، وهـو ، وهـو ، وهـو إالميـان وإالسـالم وإالحـسانإالميـان وإالسـالم وإالحـسانإالميـان وإالسـالم وإالحـسانإالميـان وإالسـالم وإالحـسانفـصل يـتلكم عـن فـصل يـتلكم عـن فـصل يـتلكم عـن فـصل يـتلكم عـن : : : :  اليـوم اليـوم اليـوم اليـوم----ٕان شـاء هللإان شـاء هللإان شـاء هللإان شـاء هللا----نبدٔا نبدٔا نبدٔا نبدٔا 
        ::::سـيطول معنا حللقات، فيقولسـيطول معنا حللقات، فيقولسـيطول معنا حللقات، فيقولسـيطول معنا حللقات، فيقول

        اإلسالم اإلميان اإلحساناإلسالم اإلميان اإلحساناإلسالم اإلميان اإلحساناإلسالم اإلميان اإلحسان
هذا فصل جيمع معىن حديث جربيل يف تعلمينا ا§ين وٕانه ينقسم ٕاىل ثالث مراتب هذا فصل جيمع معىن حديث جربيل يف تعلمينا ا§ين وٕانه ينقسم ٕاىل ثالث مراتب هذا فصل جيمع معىن حديث جربيل يف تعلمينا ا§ين وٕانه ينقسم ٕاىل ثالث مراتب هذا فصل جيمع معىن حديث جربيل يف تعلمينا ا§ين وٕانه ينقسم ٕاىل ثالث مراتب ((((

        ....إالسالم وإالميان وإالحسان وبيان لك مهنامإالسالم وإالميان وإالحسان وبيان لك مهنامإالسالم وإالميان وإالحسان وبيان لك مهنامإالسالم وإالميان وإالحسان وبيان لك مهنام
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اتبـه وشـعبه اتبـه وشـعبه اتبـه وشـعبه اتبـه وشـعبه اعمل ٔان هذا الفصل Àم جًدا جـامع ٔالصـول ا§يـن ورشائعـه ومر اعمل ٔان هذا الفصل Àم جًدا جـامع ٔالصـول ا§يـن ورشائعـه ومر اعمل ٔان هذا الفصل Àم جًدا جـامع ٔالصـول ا§يـن ورشائعـه ومر اعمل ٔان هذا الفصل Àم جًدا جـامع ٔالصـول ا§يـن ورشائعـه ومر : : : : قالقالقالقال
القولية والعملية وهو معىن حـديث جربيـل يف سـؤا5 النـيب صـىل هللا عليـه وسـمل القولية والعملية وهو معىن حـديث جربيـل يف سـؤا5 النـيب صـىل هللا عليـه وسـمل القولية والعملية وهو معىن حـديث جربيـل يف سـؤا5 النـيب صـىل هللا عليـه وسـمل القولية والعملية وهو معىن حـديث جربيـل يف سـؤا5 النـيب صـىل هللا عليـه وسـمل 
وجوابه ٕاtه وهو حديث عظمي الشأن جليل كبري جامع uفـع مسـي النـيب صـىل هللا وجوابه ٕاtه وهو حديث عظمي الشأن جليل كبري جامع uفـع مسـي النـيب صـىل هللا وجوابه ٕاtه وهو حديث عظمي الشأن جليل كبري جامع uفـع مسـي النـيب صـىل هللا وجوابه ٕاtه وهو حديث عظمي الشأن جليل كبري جامع uفـع مسـي النـيب صـىل هللا 

وهـو وهـو وهـو وهـو » » » » هـذا جربيـل ٔاÆمك يعلمـمك ديـنمكهـذا جربيـل ٔاÆمك يعلمـمك ديـنمكهـذا جربيـل ٔاÆمك يعلمـمك ديـنمكهـذا جربيـل ٔاÆمك يعلمـمك ديـنمك««««: : : : عليه وسمل مـا احتـوى عليـه ا§يـن فقـالعليه وسمل مـا احتـوى عليـه ا§يـن فقـالعليه وسمل مـا احتـوى عليـه ا§يـن فقـالعليه وسمل مـا احتـوى عليـه ا§يـن فقـال
 من ٔاحصاب رسول هللا صىل هللا عليـه  من ٔاحصاب رسول هللا صىل هللا عليـه  من ٔاحصاب رسول هللا صىل هللا عليـه  من ٔاحصاب رسول هللا صىل هللا عليـه حديث مشهور يف كتب السـنة عن جامعةحديث مشهور يف كتب السـنة عن جامعةحديث مشهور يف كتب السـنة عن جامعةحديث مشهور يف كتب السـنة عن جامعة

وسمل مهنم معر بن اخلطاب وابنه عبد هللا ؤابو هريرة ؤابو ذر وعبد هللا بن عباس وسمل مهنم معر بن اخلطاب وابنه عبد هللا ؤابو هريرة ؤابو ذر وعبد هللا بن عباس وسمل مهنم معر بن اخلطاب وابنه عبد هللا ؤابو هريرة ؤابو ذر وعبد هللا بن عباس وسمل مهنم معر بن اخلطاب وابنه عبد هللا ؤابو هريرة ؤابو ذر وعبد هللا بن عباس 
        ....ؤابو عامر أالشعري وغريمه ريض هللا عهنمؤابو عامر أالشعري وغريمه ريض هللا عهنمؤابو عامر أالشعري وغريمه ريض هللا عهنمؤابو عامر أالشعري وغريمه ريض هللا عهنم

وها حنن نذكر ٔاحاديهثم بألفاظها مع بيـان خمرجهيـا مـن ٔامئـة احلـديث مث نـتلكم عـىل وها حنن نذكر ٔاحاديهثم بألفاظها مع بيـان خمرجهيـا مـن ٔامئـة احلـديث مث نـتلكم عـىل وها حنن نذكر ٔاحاديهثم بألفاظها مع بيـان خمرجهيـا مـن ٔامئـة احلـديث مث نـتلكم عـىل وها حنن نذكر ٔاحاديهثم بألفاظها مع بيـان خمرجهيـا مـن ٔامئـة احلـديث مث نـتلكم عـىل 
 هذا املنت ٕان شاء هللا تعاىل وهو املسـتعان وبه  هذا املنت ٕان شاء هللا تعاىل وهو املسـتعان وبه  هذا املنت ٕان شاء هللا تعاىل وهو املسـتعان وبه  هذا املنت ٕان شاء هللا تعاىل وهو املسـتعان وبه اخلصال اليت فهيا عند مواضعها مناخلصال اليت فهيا عند مواضعها مناخلصال اليت فهيا عند مواضعها مناخلصال اليت فهيا عند مواضعها من

        ))))الثقة وعليه الت ن وال حول وال قوة ٕاال #" العيل العظميالثقة وعليه الت ن وال حول وال قوة ٕاال #" العيل العظميالثقة وعليه الت ن وال حول وال قوة ٕاال #" العيل العظميالثقة وعليه الت ن وال حول وال قوة ٕاال #" العيل العظمي

يبدٔا يذكر الرواtت اÕتلفة حلديث جربيل املشهور، يبدٔا حبديث معر بن اخلطاب يبدٔا يذكر الرواtت اÕتلفة حلديث جربيل املشهور، يبدٔا حبديث معر بن اخلطاب يبدٔا يذكر الرواtت اÕتلفة حلديث جربيل املشهور، يبدٔا حبديث معر بن اخلطاب يبدٔا يذكر الرواtت اÕتلفة حلديث جربيل املشهور، يبدٔا حبديث معر بن اخلطاب 

        : : : :  ا×ي جاء يف حصيح مسمل، فيقول ا×ي جاء يف حصيح مسمل، فيقول ا×ي جاء يف حصيح مسمل، فيقول ا×ي جاء يف حصيح مسمل، فيقول�

        حديث جربيل احلديث به عن معرحديث جربيل احلديث به عن معرحديث جربيل احلديث به عن معرحديث جربيل احلديث به عن معر
        : : : :  معر بن اخلطاب ريض هللا عنه فأخرجه مسمل يف ٔاول جامعه معر بن اخلطاب ريض هللا عنه فأخرجه مسمل يف ٔاول جامعه معر بن اخلطاب ريض هللا عنه فأخرجه مسمل يف ٔاول جامعه معر بن اخلطاب ريض هللا عنه فأخرجه مسمل يف ٔاول جامعهفأما حديثفأما حديثفأما حديثفأما حديث: : : :  قال قال قال قال

عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمـر قـال اكن ٔاول مـن قـال يف القـدر #لبـرصة معبـد عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمـر قـال اكن ٔاول مـن قـال يف القـدر #لبـرصة معبـد عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمـر قـال اكن ٔاول مـن قـال يف القـدر #لبـرصة معبـد عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمـر قـال اكن ٔاول مـن قـال يف القـدر #لبـرصة معبـد 
 ٔاول من بدٔا يتلكم يف مساÛٔ القدر ؤان أالمر مـسـتأنس مبتـدٔا ؤان هللا ال  ٔاول من بدٔا يتلكم يف مساÛٔ القدر ؤان أالمر مـسـتأنس مبتـدٔا ؤان هللا ال  ٔاول من بدٔا يتلكم يف مساÛٔ القدر ؤان أالمر مـسـتأنس مبتـدٔا ؤان هللا ال  ٔاول من بدٔا يتلكم يف مساÛٔ القدر ؤان أالمر مـسـتأنس مبتـدٔا ؤان هللا ال ))))اجلهىناجلهىناجلهىناجلهىن

 القدر ٔاي #لباطـل  القدر ٔاي #لباطـل  القدر ٔاي #لباطـل  القدر ٔاي #لباطـل  من تلكم يف من تلكم يف من تلكم يف من تلكم يفللللٔاو ٔاو ٔاو ٔاو : : : : يعمل القدر السابق عياذا #" من ذ�، قاليعمل القدر السابق عياذا #" من ذ�، قاليعمل القدر السابق عياذا #" من ذ�، قاليعمل القدر السابق عياذا #" من ذ�، قال
        . . . . وبدٔا «حنراف يف مساÛٔ القضاء والقدر #لبرصة معبد اجلهينوبدٔا «حنراف يف مساÛٔ القضاء والقدر #لبرصة معبد اجلهينوبدٔا «حنراف يف مساÛٔ القضاء والقدر #لبرصة معبد اجلهينوبدٔا «حنراف يف مساÛٔ القضاء والقدر #لبرصة معبد اجلهين

فانطلقت ٔاu ومحيد بن عبد الرمحن امحلريي حاجني ٔاو معمترين فقلنا لو لقينـا فانطلقت ٔاu ومحيد بن عبد الرمحن امحلريي حاجني ٔاو معمترين فقلنا لو لقينـا فانطلقت ٔاu ومحيد بن عبد الرمحن امحلريي حاجني ٔاو معمترين فقلنا لو لقينـا فانطلقت ٔاu ومحيد بن عبد الرمحن امحلريي حاجني ٔاو معمترين فقلنا لو لقينـا : (: (: (: (قالقالقالقال
ٔاحدا من ٔاحصاب رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل فـسألناه عـام يقـول هـؤالء يف ٔاحدا من ٔاحصاب رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل فـسألناه عـام يقـول هـؤالء يف ٔاحدا من ٔاحصاب رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل فـسألناه عـام يقـول هـؤالء يف ٔاحدا من ٔاحصاب رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل فـسألناه عـام يقـول هـؤالء يف 

ريض هللا عــهنام داخــال املــسجد فاكتنفتــه ٔاu ريض هللا عــهنام داخــال املــسجد فاكتنفتــه ٔاu ريض هللا عــهنام داخــال املــسجد فاكتنفتــه ٔاu ريض هللا عــهنام داخــال املــسجد فاكتنفتــه ٔاu القــدر فوفــق لنــا عبــد هللا بــن معــر القــدر فوفــق لنــا عبــد هللا بــن معــر القــدر فوفــق لنــا عبــد هللا بــن معــر القــدر فوفــق لنــا عبــد هللا بــن معــر 
وصاحيب ٔاحدu عن ميينه واالٓخر عـن شـام5 فظننـت صـاحيب ســيلك الـ م ٕايل وصاحيب ٔاحدu عن ميينه واالٓخر عـن شـام5 فظننـت صـاحيب ســيلك الـ م ٕايل وصاحيب ٔاحدu عن ميينه واالٓخر عـن شـام5 فظننـت صـاحيب ســيلك الـ م ٕايل وصاحيب ٔاحدu عن ميينه واالٓخر عـن شـام5 فظننـت صـاحيب ســيلك الـ م ٕايل 

 ٔاي  ٔاي  ٔاي  ٔاي ))))فقلت ٔا# عبد الرمحن ٕانه قد ظهر قبلنا uس يقـرؤون القـرآن ويتقفـرون العـملفقلت ٔا# عبد الرمحن ٕانه قد ظهر قبلنا uس يقـرؤون القـرآن ويتقفـرون العـملفقلت ٔا# عبد الرمحن ٕانه قد ظهر قبلنا uس يقـرؤون القـرآن ويتقفـرون العـملفقلت ٔا# عبد الرمحن ٕانه قد ظهر قبلنا uس يقـرؤون القـرآن ويتقفـرون العـمل



 عارج القبول للفرقة الرابعة معهد شيخ اإلسالم العلميتفريغ األول م 

  معهد شيخ اإلسالم العلمي الفرقة الرابعة
�  

يبحثون عن دقائق العـمل ويغوصـون فيـه ويـدققون وخيرجـون منـه مـا لـيس فيـه، يبحثون عن دقائق العـمل ويغوصـون فيـه ويـدققون وخيرجـون منـه مـا لـيس فيـه، يبحثون عن دقائق العـمل ويغوصـون فيـه ويـدققون وخيرجـون منـه مـا لـيس فيـه، يبحثون عن دقائق العـمل ويغوصـون فيـه ويـدققون وخيرجـون منـه مـا لـيس فيـه، 
فهم املسائل وال م عهنا حىت يتلكم يف مـسائل مـا ٔانـزل هللا هبـا مـن فهم املسائل وال م عهنا حىت يتلكم يف مـسائل مـا ٔانـزل هللا هبـا مـن فهم املسائل وال م عهنا حىت يتلكم يف مـسائل مـا ٔانـزل هللا هبـا مـن فهم املسائل وال م عهنا حىت يتلكم يف مـسائل مـا ٔانـزل هللا هبـا مـن يتلكف يف يتلكف يف يتلكف يف يتلكف يف 

        . . . . سلطانسلطانسلطانسلطان

 ٔاي من èدمه وحرصهم عىل العبادة، ×� ال يربط إالنسان بني  ٔاي من èدمه وحرصهم عىل العبادة، ×� ال يربط إالنسان بني  ٔاي من èدمه وحرصهم عىل العبادة، ×� ال يربط إالنسان بني  ٔاي من èدمه وحرصهم عىل العبادة، ×� ال يربط إالنسان بني ))))وذكر من شأهنموذكر من شأهنموذكر من شأهنموذكر من شأهنم((((
حال إالنسان الظاهر وحـا5 البـاطن، وال اعتقـاده، فلـيس معـىن ٔان خشـص مـثًال حال إالنسان الظاهر وحـا5 البـاطن، وال اعتقـاده، فلـيس معـىن ٔان خشـص مـثًال حال إالنسان الظاهر وحـا5 البـاطن، وال اعتقـاده، فلـيس معـىن ٔان خشـص مـثًال حال إالنسان الظاهر وحـا5 البـاطن، وال اعتقـاده، فلـيس معـىن ٔان خشـص مـثًال 

 #"  #"  #"  #"  يكون مؤمن يكون مؤمن يكون مؤمن يكون مؤمن فاسدة، ال ممكن فاسدة، ال ممكن فاسدة، ال ممكن فاسدة، ال ممكنيعيص هللا يف بعض أالمور ٕان عقيدته #طb ٔاويعيص هللا يف بعض أالمور ٕان عقيدته #طb ٔاويعيص هللا يف بعض أالمور ٕان عقيدته #طb ٔاويعيص هللا يف بعض أالمور ٕان عقيدته #طb ٔاو
وعقيدته فا" سلمية ولكنه يتجاوز وخيطئ بعـض أالخطـاء، كـذ� العكـس لـيس وعقيدته فا" سلمية ولكنه يتجاوز وخيطئ بعـض أالخطـاء، كـذ� العكـس لـيس وعقيدته فا" سلمية ولكنه يتجاوز وخيطئ بعـض أالخطـاء، كـذ� العكـس لـيس وعقيدته فا" سلمية ولكنه يتجاوز وخيطئ بعـض أالخطـاء، كـذ� العكـس لـيس 
معىن ٕان الواحد يصيل الصلوات امخلسة ممكن يف جامعة وجيهتد يف قراءة القرآن، ٕان معىن ٕان الواحد يصيل الصلوات امخلسة ممكن يف جامعة وجيهتد يف قراءة القرآن، ٕان معىن ٕان الواحد يصيل الصلوات امخلسة ممكن يف جامعة وجيهتد يف قراءة القرآن، ٕان معىن ٕان الواحد يصيل الصلوات امخلسة ممكن يف جامعة وجيهتد يف قراءة القرآن، ٕان 
يكون عقيدته يف هللا #طb، ممكن يعتقد بعـض «عتقـادات البدعيـة وقـد تكـون يكون عقيدته يف هللا #طb، ممكن يعتقد بعـض «عتقـادات البدعيـة وقـد تكـون يكون عقيدته يف هللا #طb، ممكن يعتقد بعـض «عتقـادات البدعيـة وقـد تكـون يكون عقيدته يف هللا #طb، ممكن يعتقد بعـض «عتقـادات البدعيـة وقـد تكـون 

د ٔان هللا يف لك مـاكن، ٔاو ٔان هنـاك مـن يعبـد غـري هللا، ٔاو ٔان غـري د ٔان هللا يف لك مـاكن، ٔاو ٔان هنـاك مـن يعبـد غـري هللا، ٔاو ٔان غـري د ٔان هللا يف لك مـاكن، ٔاو ٔان هنـاك مـن يعبـد غـري هللا، ٔاو ٔان غـري د ٔان هللا يف لك مـاكن، ٔاو ٔان هنـاك مـن يعبـد غـري هللا، ٔاو ٔان غـري مكفرة، يعتقمكفرة، يعتقمكفرة، يعتقمكفرة، يعتق
وذكر من شأهنم مك من اجهتادمه يف العبادة، ولـيس وذكر من شأهنم مك من اجهتادمه يف العبادة، ولـيس وذكر من شأهنم مك من اجهتادمه يف العبادة، ولـيس وذكر من شأهنم مك من اجهتادمه يف العبادة، ولـيس : : : : ذ� من العقائد الفاسدة، قالذ� من العقائد الفاسدة، قالذ� من العقائد الفاسدة، قالذ� من العقائد الفاسدة، قال
حيقـر ٔاحـدمك صـالته ٕاىل صـالته حيقـر ٔاحـدمك صـالته ٕاىل صـالته حيقـر ٔاحـدمك صـالته ٕاىل صـالته حيقـر ٔاحـدمك صـالته ٕاىل صـالته : : : :  يقول ٔالحصابـه يقول ٔالحصابـه يقول ٔالحصابـه يقول ٔالحصابـه�بعيد عنمك اخلوارج اكنوا النيب بعيد عنمك اخلوارج اكنوا النيب بعيد عنمك اخلوارج اكنوا النيب بعيد عنمك اخلوارج اكنوا النيب 

وارج ومه يتعبـدون حيتقـرون وارج ومه يتعبـدون حيتقـرون وارج ومه يتعبـدون حيتقـرون وارج ومه يتعبـدون حيتقـرون وصيامه ٕاىل صيامه يعين الصحابة نفـسهم لـو رٔاوا اخلـوصيامه ٕاىل صيامه يعين الصحابة نفـسهم لـو رٔاوا اخلـوصيامه ٕاىل صيامه يعين الصحابة نفـسهم لـو رٔاوا اخلـوصيامه ٕاىل صيامه يعين الصحابة نفـسهم لـو رٔاوا اخلـ
ٔانفسهم، يقولون هؤالء ٔاكرث منا عبادة ومع ذ� مه فرقة من الفرق الناريـة خـوارج ٔانفسهم، يقولون هؤالء ٔاكرث منا عبادة ومع ذ� مه فرقة من الفرق الناريـة خـوارج ٔانفسهم، يقولون هؤالء ٔاكرث منا عبادة ومع ذ� مه فرقة من الفرق الناريـة خـوارج ٔانفسهم، يقولون هؤالء ٔاكرث منا عبادة ومع ذ� مه فرقة من الفرق الناريـة خـوارج 

        . . . . يكفرون املسلمون ويقتلوهنم ويسـتحلون دماهئميكفرون املسلمون ويقتلوهنم ويسـتحلون دماهئميكفرون املسلمون ويقتلوهنم ويسـتحلون دماهئميكفرون املسلمون ويقتلوهنم ويسـتحلون دماهئم

 ٔان أالمور تقع بغري تقدير سابق والعياذ  ٔان أالمور تقع بغري تقدير سابق والعياذ  ٔان أالمور تقع بغري تقدير سابق والعياذ  ٔان أالمور تقع بغري تقدير سابق والعياذ ))))ؤاهنم يزمعون ٔان ال قدر ؤان أالمر ٔانفؤاهنم يزمعون ٔان ال قدر ؤان أالمر ٔانفؤاهنم يزمعون ٔان ال قدر ؤان أالمر ٔانفؤاهنم يزمعون ٔان ال قدر ؤان أالمر ٔانف((((
"#"#"#"# . . . .        

 ٔاين برئ مهنم ؤاهنم برآء مين وا×ي حيلف به عبـد  ٔاين برئ مهنم ؤاهنم برآء مين وا×ي حيلف به عبـد  ٔاين برئ مهنم ؤاهنم برآء مين وا×ي حيلف به عبـد  ٔاين برئ مهنم ؤاهنم برآء مين وا×ي حيلف به عبـد قال فٕاذا لقيت ٔاولئك فأخربمهقال فٕاذا لقيت ٔاولئك فأخربمهقال فٕاذا لقيت ٔاولئك فأخربمهقال فٕاذا لقيت ٔاولئك فأخربمه((((
هللا بن معر لو ٔان ٔالحدمه مثل ا÷حد ذهبـا فأنفقـه يف سـبيل هللا مـا قـبö هللا منـه هللا بن معر لو ٔان ٔالحدمه مثل ا÷حد ذهبـا فأنفقـه يف سـبيل هللا مـا قـبö هللا منـه هللا بن معر لو ٔان ٔالحدمه مثل ا÷حد ذهبـا فأنفقـه يف سـبيل هللا مـا قـبö هللا منـه هللا بن معر لو ٔان ٔالحدمه مثل ا÷حد ذهبـا فأنفقـه يف سـبيل هللا مـا قـبö هللا منـه 

 ٔالن إالميان #لقـدر رشط يف قبـول إالميـان، رشط مـن رشوط  ٔالن إالميان #لقـدر رشط يف قبـول إالميـان، رشط مـن رشوط  ٔالن إالميان #لقـدر رشط يف قبـول إالميـان، رشط مـن رشوط  ٔالن إالميان #لقـدر رشط يف قبـول إالميـان، رشط مـن رشوط ))))حىت يؤمن #لقدرحىت يؤمن #لقدرحىت يؤمن #لقدرحىت يؤمن #لقدر
در أالمـور قبـل در أالمـور قبـل در أالمـور قبـل در أالمـور قبـل  يعـمل وقـ يعـمل وقـ يعـمل وقـ يعـمل وقـ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل----إالميان، إالميان #لقـضاء والقـدر ؤان هللا إالميان، إالميان #لقـضاء والقـدر ؤان هللا إالميان، إالميان #لقـضاء والقـدر ؤان هللا إالميان، إالميان #لقـضاء والقـدر ؤان هللا 

        . . . . وقوعهاوقوعهاوقوعهاوقوعها

بيú حنن عند رسول هللا بيú حنن عند رسول هللا بيú حنن عند رسول هللا بيú حنن عند رسول هللا ««««مث قال حدثين ٔايب معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قال مث قال حدثين ٔايب معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قال مث قال حدثين ٔايب معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قال مث قال حدثين ٔايب معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قال ((((
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صىل هللا عليه وسمل ذات يوم ٕاذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد صىل هللا عليه وسمل ذات يوم ٕاذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد صىل هللا عليه وسمل ذات يوم ٕاذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد صىل هللا عليه وسمل ذات يوم ٕاذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
 وهذا ٔامر غريب مستنكر غري  وهذا ٔامر غريب مستنكر غري  وهذا ٔامر غريب مستنكر غري  وهذا ٔامر غريب مستنكر غري ))))»»»»الشعر ال يرى عليه ٔاثر السفر وال يعرفه منا ٔاحدالشعر ال يرى عليه ٔاثر السفر وال يعرفه منا ٔاحدالشعر ال يرى عليه ٔاثر السفر وال يعرفه منا ٔاحدالشعر ال يرى عليه ٔاثر السفر وال يعرفه منا ٔاحد

ن ٔاهö معروفني ويأيت واحد غري معروف ٔاكيد ليس من هنا جاء ن ٔاهö معروفني ويأيت واحد غري معروف ٔاكيد ليس من هنا جاء ن ٔاهö معروفني ويأيت واحد غري معروف ٔاكيد ليس من هنا جاء ن ٔاهö معروفني ويأيت واحد غري معروف ٔاكيد ليس من هنا جاء معتاد، يكون ماكمعتاد، يكون ماكمعتاد، يكون ماكمعتاد، يكون ماك
من سفر، ومع ذ� جاء هبذه الهيئـة احلـسـنة لـيس عليـه ٔاثـر الـسفر، فـاكن ٔامـر من سفر، ومع ذ� جاء هبذه الهيئـة احلـسـنة لـيس عليـه ٔاثـر الـسفر، فـاكن ٔامـر من سفر، ومع ذ� جاء هبذه الهيئـة احلـسـنة لـيس عليـه ٔاثـر الـسفر، فـاكن ٔامـر من سفر، ومع ذ� جاء هبذه الهيئـة احلـسـنة لـيس عليـه ٔاثـر الـسفر، فـاكن ٔامـر 

        . . . . مسـتغرب وهذا لكه لشد وجذب «نتباهمسـتغرب وهذا لكه لشد وجذب «نتباهمسـتغرب وهذا لكه لشد وجذب «نتباهمسـتغرب وهذا لكه لشد وجذب «نتباه

حىت جلس ٕاىل النيب صىل هللا عليه وسمل فأسـند ركبتيه ٕاىل ركبتيه ووضع كفيـه حىت جلس ٕاىل النيب صىل هللا عليه وسمل فأسـند ركبتيه ٕاىل ركبتيه ووضع كفيـه حىت جلس ٕاىل النيب صىل هللا عليه وسمل فأسـند ركبتيه ٕاىل ركبتيه ووضع كفيـه حىت جلس ٕاىل النيب صىل هللا عليه وسمل فأسـند ركبتيه ٕاىل ركبتيه ووضع كفيـه ««««((((
ٔاخربين عن إالسالم فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔاخربين عن إالسالم فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔاخربين عن إالسالم فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔاخربين عن إالسالم فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل عىل عىل عىل خفخفخفخفديه وقال t محمد ديه وقال t محمد ديه وقال t محمد ديه وقال t محمد 

إالسالم ٔان تشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا وتقمي الصالة وتؤيت الزاكة إالسالم ٔان تشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا وتقمي الصالة وتؤيت الزاكة إالسالم ٔان تشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا وتقمي الصالة وتؤيت الزاكة إالسالم ٔان تشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا وتقمي الصالة وتؤيت الزاكة 
وتصوم رمضان ووتصوم رمضان ووتصوم رمضان ووتصوم رمضان وحتجحتجحتجحتج البيت ٕان اسـتطعت ٕاليه سبيال قال صدقت فعجبنا 5 يسا5ٔ  البيت ٕان اسـتطعت ٕاليه سبيال قال صدقت فعجبنا 5 يسا5ٔ  البيت ٕان اسـتطعت ٕاليه سبيال قال صدقت فعجبنا 5 يسا5ٔ  البيت ٕان اسـتطعت ٕاليه سبيال قال صدقت فعجبنا 5 يسا5ٔ 

ه وكتبه ورسö واليـوم ه وكتبه ورسö واليـوم ه وكتبه ورسö واليـوم ه وكتبه ورسö واليـوم ويصدقه قال فأخربين عن إالميان قال ٔان تؤمن #" مالئكتويصدقه قال فأخربين عن إالميان قال ٔان تؤمن #" مالئكتويصدقه قال فأخربين عن إالميان قال ٔان تؤمن #" مالئكتويصدقه قال فأخربين عن إالميان قال ٔان تؤمن #" مالئكت
 ٔاي تؤمن #خلـري املقـدر والـرش املقـدر ســيأيت  ٔاي تؤمن #خلـري املقـدر والـرش املقـدر ســيأيت  ٔاي تؤمن #خلـري املقـدر والـرش املقـدر ســيأيت  ٔاي تؤمن #خلـري املقـدر والـرش املقـدر ســيأيت ))))»»»»االٓخر وتؤمن #لقدر خريه ورشهاالٓخر وتؤمن #لقدر خريه ورشهاالٓخر وتؤمن #لقدر خريه ورشهاالٓخر وتؤمن #لقدر خريه ورشه

معنا يف ال م عن القضاء والقدر مزيد بيان لهذه املساÛٔ، ٔالنه ليس يف ٔافعال هللا معنا يف ال م عن القضاء والقدر مزيد بيان لهذه املساÛٔ، ٔالنه ليس يف ٔافعال هللا معنا يف ال م عن القضاء والقدر مزيد بيان لهذه املساÛٔ، ٔالنه ليس يف ٔافعال هللا معنا يف ال م عن القضاء والقدر مزيد بيان لهذه املساÛٔ، ٔالنه ليس يف ٔافعال هللا 
        . . . . ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----رش، ولكن الرش يف مفعوالت هللا وخملوقات هللا رش، ولكن الرش يف مفعوالت هللا وخملوقات هللا رش، ولكن الرش يف مفعوالت هللا وخملوقات هللا رش، ولكن الرش يف مفعوالت هللا وخملوقات هللا 

ٕالحسان قال ٔان تعبد هللا ٕالحسان قال ٔان تعبد هللا ٕالحسان قال ٔان تعبد هللا ٕالحسان قال ٔان تعبد هللا ���ٔ�نك تراه فٕان ٔنك تراه فٕان ٔنك تراه فٕان ٔنك تراه فٕان ململململ تراه فٕانـه  تراه فٕانـه  تراه فٕانـه  تراه فٕانـه قال صدقت فأخربين عن اقال صدقت فأخربين عن اقال صدقت فأخربين عن اقال صدقت فأخربين عن ا««««((((
 عهنا بأعمل من السائل قال فـأخربين  عهنا بأعمل من السائل قال فـأخربين  عهنا بأعمل من السائل قال فـأخربين  عهنا بأعمل من السائل قال فـأخربين املسـئولاملسـئولاملسـئولاملسـئوليراك قال فأخربين عن الساعة قال ما يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما 

        ....    ))))»»»»عن ٕاماراعن ٕاماراعن ٕاماراعن ٕاماراهتهتهتهتا قال ٔان تk أالمة ربهتاا قال ٔان تk أالمة ربهتاا قال ٔان تk أالمة ربهتاا قال ٔان تk أالمة ربهتا

        ؟؟؟؟) ) ) ) »»»»ٔان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتا«««« ( ( ( (:::: لقو5 لقو5 لقو5 لقو5ٔاهل العملٔاهل العملٔاهل العملٔاهل العمل تفسريات  تفسريات  تفسريات  تفسريات 

لعقوق، حىت يعامـل الـو§ والبنـت ٔامـه لعقوق، حىت يعامـل الـو§ والبنـت ٔامـه لعقوق، حىت يعامـل الـو§ والبنـت ٔامـه لعقوق، حىت يعامـل الـو§ والبنـت ٔامـه ���ٔ�نـه ٔنـه ٔنـه ٔنـه  ٕاما ٔانه يكرث ا ٕاما ٔانه يكرث ا ٕاما ٔانه يكرث ا ٕاما ٔانه يكرث ا::::تk أالمة ربهتا قالواتk أالمة ربهتا قالواتk أالمة ربهتا قالواتk أالمة ربهتا قالوا----۩۩۩۩    
        ....سـيدها ومالكهاسـيدها ومالكهاسـيدها ومالكهاسـيدها ومالكها

ٔاو ٔانه يكرث الٔاو ٔانه يكرث الٔاو ٔانه يكرث الٔاو ٔانه يكرث الرسرسرسرساري ؤاÀات أالوالد فياري ؤاÀات أالوالد فياري ؤاÀات أالوالد فياري ؤاÀات أالوالد فيزتزتزتزتوج أالحرار من العبيد ٔاو يتخذوهنم ٔام وج أالحرار من العبيد ٔاو يتخذوهنم ٔام وج أالحرار من العبيد ٔاو يتخذوهنم ٔام وج أالحرار من العبيد ٔاو يتخذوهنم ٔام ----۩۩۩۩
        . . . . و§، فينجبون ويكون الو§ حر ٔالن ٔابيه حرا مث يصري و§، فينجبون ويكون الو§ حر ٔالن ٔابيه حرا مث يصري و§، فينجبون ويكون الو§ حر ٔالن ٔابيه حرا مث يصري و§، فينجبون ويكون الو§ حر ٔالن ٔابيه حرا مث يصري ���ٔ�نه ماكن ٔابيه يف ملكه ٔامهٔنه ماكن ٔابيه يف ملكه ٔامهٔنه ماكن ٔابيه يف ملكه ٔامهٔنه ماكن ٔابيه يف ملكه ٔامه

لون يف البنيـان قـال مث انطلـق لون يف البنيـان قـال مث انطلـق لون يف البنيـان قـال مث انطلـق لون يف البنيـان قـال مث انطلـق ؤان ترى احلفـاة العـراة العـاÛ رعـاء الـشاء يتطـاو ؤان ترى احلفـاة العـراة العـاÛ رعـاء الـشاء يتطـاو ؤان ترى احلفـاة العـراة العـاÛ رعـاء الـشاء يتطـاو ؤان ترى احلفـاة العـراة العـاÛ رعـاء الـشاء يتطـاو ««««((((
فلبفلبفلبفلبثثثثت مليا مث قال يل t معر ٔاتدري من السائل قلت هللا ورسو5 ٔاعـمل قـال فٕانـه ت مليا مث قال يل t معر ٔاتدري من السائل قلت هللا ورسو5 ٔاعـمل قـال فٕانـه ت مليا مث قال يل t معر ٔاتدري من السائل قلت هللا ورسو5 ٔاعـمل قـال فٕانـه ت مليا مث قال يل t معر ٔاتدري من السائل قلت هللا ورسو5 ٔاعـمل قـال فٕانـه 
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        . . . .  ٔاي لب ٔاي لب ٔاي لب ٔاي لبثثثثت طويالت طويالت طويالت طويال::::لبلبلبلبثثثثت مليات مليات مليات مليا) ) ) ) »»»»جربيل ٔاÆمك يعلممك دينمكجربيل ٔاÆمك يعلممك دينمكجربيل ٔاÆمك يعلممك دينمكجربيل ٔاÆمك يعلممك دينمك

وسا5ٔ رجل مـن مزينـة وسا5ٔ رجل مـن مزينـة وسا5ٔ رجل مـن مزينـة وسا5ٔ رجل مـن مزينـة : (: (: (: (حديث عحديث عحديث عحديث ع����ن بن غياث قال، ذكر احلديث وزاد فيه قالن بن غياث قال، ذكر احلديث وزاد فيه قالن بن غياث قال، ذكر احلديث وزاد فيه قالن بن غياث قال، ذكر احلديث وزاد فيه قال
ــال  ــة فق ــال ٔاو èين ــة فق ــال ٔاو èين ــة فق ــال ٔاو èين ــة فق ــمي««««ٔاو èين ــميt رســول هللا ف ــميt رســول هللا ف ــميt رســول هللا ف ــىضىضىضىض ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو يشيشيشيشء ء ء ء t رســول هللا ف ــد خــال ٔاو م ــء ق ــد خــال ٔاو م ــء ق ــد خــال ٔاو م ــء ق ــد خــال ٔاو م  نعمــل ٔايف  نعمــل ٔايف  نعمــل ٔايف  نعمــل ٔايف يشيشيشيشء ق

تبارك تبارك تبارك تبارك ----ٔاي ٔان أالمور قد قدرها هللا ٔاي ٔان أالمور قد قدرها هللا ٔاي ٔان أالمور قد قدرها هللا ٔاي ٔان أالمور قد قدرها هللا ) ) ) ) »»»»يسـتأنف االٓن قال يف يسـتأنف االٓن قال يف يسـتأنف االٓن قال يف يسـتأنف االٓن قال يف يشيشيشيشء قد خال ومء قد خال ومء قد خال ومء قد خال ومىضىضىضىض
        . . . .  قبل ٔان خيلق السموات وأالرض خبمسني ٔالف سـنة قبل ٔان خيلق السموات وأالرض خبمسني ٔالف سـنة قبل ٔان خيلق السموات وأالرض خبمسني ٔالف سـنة قبل ٔان خيلق السموات وأالرض خبمسني ٔالف سـنة----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل

ففمي العمل قال ٕان ٔاهل اجلنـة ييـففمي العمل قال ٕان ٔاهل اجلنـة ييـففمي العمل قال ٕان ٔاهل اجلنـة ييـففمي العمل قال ٕان ٔاهل اجلنـة ييـرسرسرسرسون لعمـل ٔاهـل ون لعمـل ٔاهـل ون لعمـل ٔاهـل ون لعمـل ٔاهـل ««««فقال الرجل ٔاو بعض القوم فقال الرجل ٔاو بعض القوم فقال الرجل ٔاو بعض القوم فقال الرجل ٔاو بعض القوم ((((
 بعض أالحاديث جـاء فهيـا بعـض  بعض أالحاديث جـاء فهيـا بعـض  بعض أالحاديث جـاء فهيـا بعـض  بعض أالحاديث جـاء فهيـا بعـض ))))»»»»عمل ٔاهل النارعمل ٔاهل النارعمل ٔاهل النارعمل ٔاهل الناراجلنة وٕان ٔاهل النار يياجلنة وٕان ٔاهل النار يياجلنة وٕان ٔاهل النار يياجلنة وٕان ٔاهل النار ييرسرسرسرسون لون لون لون ل

قال ٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وقال ٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وقال ٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وقال ٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وجحجحجحجح البيت  البيت  البيت  البيت ((((: : : : الزtدات، ففي حديثه عن إالسالم قالالزtدات، ففي حديثه عن إالسالم قالالزtدات، ففي حديثه عن إالسالم قالالزtدات، ففي حديثه عن إالسالم قال
 ٕ#فرادهـا ٔاو ختصيـصها، وهـذا لـيس ركـن  ٕ#فرادهـا ٔاو ختصيـصها، وهـذا لـيس ركـن  ٕ#فرادهـا ٔاو ختصيـصها، وهـذا لـيس ركـن  ٕ#فرادهـا ٔاو ختصيـصها، وهـذا لـيس ركـن ))))وصوم رمضان و«غتـسال مـن اجلنابـةوصوم رمضان و«غتـسال مـن اجلنابـةوصوم رمضان و«غتـسال مـن اجلنابـةوصوم رمضان و«غتـسال مـن اجلنابـة

        . . . . سادس، ٔالن «غتسال من اجلنابة داخل تبع الصالة ٔالن الطهارة واجبة للصالةسادس، ٔالن «غتسال من اجلنابة داخل تبع الصالة ٔالن الطهارة واجبة للصالةسادس، ٔالن «غتسال من اجلنابة داخل تبع الصالة ٔالن الطهارة واجبة للصالةسادس، ٔالن «غتسال من اجلنابة داخل تبع الصالة ٔالن الطهارة واجبة للصالة

فألزق ركبتيه بركبتيه مث قال t محمـد مـا فألزق ركبتيه بركبتيه مث قال t محمـد مـا فألزق ركبتيه بركبتيه مث قال t محمـد مـا فألزق ركبتيه بركبتيه مث قال t محمـد مـا : (: (: (: (حديث ا×ي رواه الحديث ا×ي رواه الحديث ا×ي رواه الحديث ا×ي رواه الرترترترتمذي جاء فيه، قالمذي جاء فيه، قالمذي جاء فيه، قالمذي جاء فيه، قال
إالميان إالميان إالميان إالميان مقمقمقمق قال  قال  قال  قال مفمفمفمفا إالسالم مث قال ا إالسالم مث قال ا إالسالم مث قال ا إالسالم مث قال مفمفمفمفا إالحسان وفيه لك ذ� يقول 5 صـدقت قـال ا إالحسان وفيه لك ذ� يقول 5 صـدقت قـال ا إالحسان وفيه لك ذ� يقول 5 صـدقت قـال ا إالحسان وفيه لك ذ� يقول 5 صـدقت قـال 
فتعجبنا منه يسا5ٔ ويصدقه قال فتعجبنا منه يسا5ٔ ويصدقه قال فتعجبنا منه يسا5ٔ ويصدقه قال فتعجبنا منه يسا5ٔ ويصدقه قال مفمفمفمفىت الساعة وقال ىت الساعة وقال ىت الساعة وقال ىت الساعة وقال مفمفمفمفا ٔاماراا ٔاماراا ٔاماراا ٔاماراهتهتهتهتا ويف آخره فلقيين النيب ا ويف آخره فلقيين النيب ا ويف آخره فلقيين النيب ا ويف آخره فلقيين النيب 

 فبعـد  فبعـد  فبعـد  فبعـد � فيه تعيني املدة اليت مكهثا النـيب  فيه تعيني املدة اليت مكهثا النـيب  فيه تعيني املدة اليت مكهثا النـيب  فيه تعيني املدة اليت مكهثا النـيب ))))عد ذ� بثالثعد ذ� بثالثعد ذ� بثالثعد ذ� بثالثصىل هللا عليه وسمل بصىل هللا عليه وسمل بصىل هللا عليه وسمل بصىل هللا عليه وسمل ب
 قابـل معـر بعـدها بثالثـة ٔاtم وسـا5ٔ ٔاتـدري مـن  قابـل معـر بعـدها بثالثـة ٔاtم وسـا5ٔ ٔاتـدري مـن  قابـل معـر بعـدها بثالثـة ٔاtم وسـا5ٔ ٔاتـدري مـن  قابـل معـر بعـدها بثالثـة ٔاtم وسـا5ٔ ٔاتـدري مـن � النـيب  النـيب  النـيب  النـيب �ذهـاب جربيـل ذهـاب جربيـل ذهـاب جربيـل ذهـاب جربيـل 

ٔاÆمك يعلممك معأاÆمك يعلممك معأاÆمك يعلممك معأاÆمك يعلممك معاململململ دينمك، هـذه رؤوس ومعـا دينمك، هـذه رؤوس ومعـا دينمك، هـذه رؤوس ومعـا دينمك، هـذه رؤوس ومعـاململململ ا§يـن، حـديث  ا§يـن، حـديث  ا§يـن، حـديث  ا§يـن، حـديث : : : : السائل، ويف نسخةالسائل، ويف نسخةالسائل، ويف نسخةالسائل، ويف نسخة
    ن لك مسمل يقيس نفسه عىل هذا احلـديثن لك مسمل يقيس نفسه عىل هذا احلـديثن لك مسمل يقيس نفسه عىل هذا احلـديثن لك مسمل يقيس نفسه عىل هذا احلـديثأ أ أ أ جربيل هذا فهرس إالسالم، املفجربيل هذا فهرس إالسالم، املفجربيل هذا فهرس إالسالم، املفجربيل هذا فهرس إالسالم، املفرترترترتض ض ض ض 

ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالسالم امخلسة، ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالميان السـتة، مـا ٔاخبـاره ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالسالم امخلسة، ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالميان السـتة، مـا ٔاخبـاره ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالسالم امخلسة، ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالميان السـتة، مـا ٔاخبـاره ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالسالم امخلسة، ما ٔاخباره مع ٔاراكن إالميان السـتة، مـا ٔاخبـاره 
        . . . . مع إالحسانمع إالحسانمع إالحسانمع إالحسان

    ) ) ) ) ٔان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتأان تk أالمة ربهتا( ( ( ( :  :  :  :  ٔايًضا يف حديث رواه ابن ماجه يف لفظة فهيا مزيد توضيح قالٔايًضا يف حديث رواه ابن ماجه يف لفظة فهيا مزيد توضيح قالٔايًضا يف حديث رواه ابن ماجه يف لفظة فهيا مزيد توضيح قالٔايًضا يف حديث رواه ابن ماجه يف لفظة فهيا مزيد توضيح قال
ن يكـرث زواج العـرب مـن ن يكـرث زواج العـرب مـن ن يكـرث زواج العـرب مـن ن يكـرث زواج العـرب مـن أ أ أ أ مبمبمبمبعـىن عـىن عـىن عـىن ) ) ) ) يعين تـk العجـم العـربيعين تـk العجـم العـربيعين تـk العجـم العـربيعين تـk العجـم العـرب: (: (: (: (قال وكيع، فقال وكيع، فقال وكيع، فقال وكيع، فرسرسرسرس هذا هذا هذا هذا
        . . . . ٔاوالدمه ٔابناء العربٔاوالدمه ٔابناء العربٔاوالدمه ٔابناء العربٔاوالدمه ٔابناء العربأالعاأالعاأالعاأالعامجمجمجمج، ويكون ، ويكون ، ويكون ، ويكون 

 فدu فقال ٔادنه فدu حـىت  فدu فقال ٔادنه فدu حـىت  فدu فقال ٔادنه فدu حـىت  فدu فقال ٔادنه فدu حـىت ٔادنهٔادنهٔادنهٔادنه فدu فقال  فدu فقال  فدu فقال  فدu فقال ٔادنهٔادنهٔادنهٔادنه: (: (: (: ( قال قال قال قال�حديث ابن معر ٔان النيب حديث ابن معر ٔان النيب حديث ابن معر ٔان النيب حديث ابن معر ٔان النيب 
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ما رٔاينا رجال ٔاشد توقريا لرسول هللا صـىل ما رٔاينا رجال ٔاشد توقريا لرسول هللا صـىل ما رٔاينا رجال ٔاشد توقريا لرسول هللا صـىل ما رٔاينا رجال ٔاشد توقريا لرسول هللا صـىل (((( وفيه ٔايضا  وفيه ٔايضا  وفيه ٔايضا  وفيه ٔايضا ))))اكدت ركبتاه اكدت ركبتاه اكدت ركبتاه اكدت ركبتاه متمتمتمتسان ركبتيهسان ركبتيهسان ركبتيهسان ركبتيه
ويف آخـر ويف آخـر ويف آخـر ويف آخـر ) ) ) ) هللا عليه وسـمل مـن هـذا هللا عليه وسـمل مـن هـذا هللا عليه وسـمل مـن هـذا هللا عليه وسـمل مـن هـذا ���ٔ�نـه يعـمل رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـملٔنـه يعـمل رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـملٔنـه يعـمل رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـملٔنـه يعـمل رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل

    ))))فيان فبلغـين ٔان رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل قـال المتـسوهفيان فبلغـين ٔان رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل قـال المتـسوهفيان فبلغـين ٔان رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل قـال المتـسوهفيان فبلغـين ٔان رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل قـال المتـسوهقال س قال س قال س قال س  ( ( ( (احلديثاحلديثاحلديثاحلديث
فمل جيدوه قال هذا جربيـل جـاءمك يعلمـمك ديـنمك مـا ٔاuÆ يف صـورة ٕاال فمل جيدوه قال هذا جربيـل جـاءمك يعلمـمك ديـنمك مـا ٔاuÆ يف صـورة ٕاال فمل جيدوه قال هذا جربيـل جـاءمك يعلمـمك ديـنمك مـا ٔاuÆ يف صـورة ٕاال فمل جيدوه قال هذا جربيـل جـاءمك يعلمـمك ديـنمك مـا ٔاuÆ يف صـورة ٕاال  ( ( ( (احبثوا عنهاحبثوا عنهاحبثوا عنهاحبثوا عنه

ــصورة ــه غــري هــذه ال ــصورةعرفت ــه غــري هــذه ال ــصورةعرفت ــه غــري هــذه ال ــصورةعرفت ــه غــري هــذه ال ــأيت النــيب � واكن جربيــل  واكن جربيــل  واكن جربيــل  واكن جربيــل ))))عرفت ــأيت النــيب  ي ــأيت النــيب  ي ــأيت النــيب  ي ــة الرجــل � ي ــة الرجــل  يف هيئ ــة الرجــل  يف هيئ ــة الرجــل  يف هيئ  يف هيئ
 معد وÀيأ  معد وÀيأ  معد وÀيأ  معد وÀيأ  ٔان يراه، إالنسان غري ٔان يراه، إالنسان غري ٔان يراه، إالنسان غري ٔان يراه، إالنسان غري�ويتحدث معه ويو³ ٕاليه حىت يسـتطيع النيب ويتحدث معه ويو³ ٕاليه حىت يسـتطيع النيب ويتحدث معه ويو³ ٕاليه حىت يسـتطيع النيب ويتحدث معه ويو³ ٕاليه حىت يسـتطيع النيب 

        . . . . لرؤية املالئكة عىل هيلرؤية املالئكة عىل هيلرؤية املالئكة عىل هيلرؤية املالئكة عىل هيئئئئهتاهتاهتاهتا

قلت البن معر ٕان عندu رجاال يزمعـون ٔان أالمـر بأيـدهيم فـٕان شـاءوا قلت البن معر ٕان عندu رجاال يزمعـون ٔان أالمـر بأيـدهيم فـٕان شـاءوا قلت البن معر ٕان عندu رجاال يزمعـون ٔان أالمـر بأيـدهيم فـٕان شـاءوا قلت البن معر ٕان عندu رجاال يزمعـون ٔان أالمـر بأيـدهيم فـٕان شـاءوا ((((ويف رواية ويف رواية ويف رواية ويف رواية 
    ���ٔ�هنم يقولوا ٕان ربنـا ٔهنم يقولوا ٕان ربنـا ٔهنم يقولوا ٕان ربنـا ٔهنم يقولوا ٕان ربنـا ململململ يقـدر أالشــياء وال يتـدخل فهيـا  يقـدر أالشــياء وال يتـدخل فهيـا  يقـدر أالشــياء وال يتـدخل فهيـا  يقـدر أالشــياء وال يتـدخل فهيـا ))))معلوا وٕان شاءوا معلوا وٕان شاءوا معلوا وٕان شاءوا معلوا وٕان شاءوا ململململ يعملوا يعملوا يعملوا يعملوا

        . . . . لعياذ #"لعياذ #"لعياذ #"لعياذ #" وا وا وا وا----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----وإالنسان يسـتطيع ٔان يفعل ٔاو ال يفعل بال قدرة " وإالنسان يسـتطيع ٔان يفعل ٔاو ال يفعل بال قدرة " وإالنسان يسـتطيع ٔان يفعل ٔاو ال يفعل بال قدرة " وإالنسان يسـتطيع ٔان يفعل ٔاو ال يفعل بال قدرة " 

فقال t محمد مـا إالسـالم فقـال تعبـد هللا ال تـرشك بـه شـيئا وتقـمي الـصالة فقال t محمد مـا إالسـالم فقـال تعبـد هللا ال تـرشك بـه شـيئا وتقـمي الـصالة فقال t محمد مـا إالسـالم فقـال تعبـد هللا ال تـرشك بـه شـيئا وتقـمي الـصالة فقال t محمد مـا إالسـالم فقـال تعبـد هللا ال تـرشك بـه شـيئا وتقـمي الـصالة : (: (: (: (وفيهوفيهوفيهوفيه
وتؤيت الزاكة وتصوم رمضان ووتؤيت الزاكة وتصوم رمضان ووتؤيت الزاكة وتصوم رمضان ووتؤيت الزاكة وتصوم رمضان وحتجحتجحتجحتج البيت قال فٕاذا فعلت ذ� فـاuٔ مـسمل قـال نعـم  البيت قال فٕاذا فعلت ذ� فـاuٔ مـسمل قـال نعـم  البيت قال فٕاذا فعلت ذ� فـاuٔ مـسمل قـال نعـم  البيت قال فٕاذا فعلت ذ� فـاuٔ مـسمل قـال نعـم 
قال صدقت قال قال صدقت قال قال صدقت قال قال صدقت قال مفمفمفمفا إالحسان قال ختا إالحسان قال ختا إالحسان قال ختا إالحسان قال ختىشىشىشىش هللا  هللا  هللا  هللا ���ٔ�نك تراه فٕان ال تك تراه فٕانه يـراك ٔنك تراه فٕان ال تك تراه فٕانه يـراك ٔنك تراه فٕان ال تك تراه فٕانه يـراك ٔنك تراه فٕان ال تك تراه فٕانه يـراك 

uٔقال فٕاذا فعلت ذ� فاuٔقال فٕاذا فعلت ذ� فاuٔقال فٕاذا فعلت ذ� فاuٔحمحمحمحمسن قال نعم قال صدقت قال سن قال نعم قال صدقت قال سن قال نعم قال صدقت قال سن قال نعم قال صدقت قال مفمفمفمفا إالميان قال تؤمن #" ا إالميان قال تؤمن #" ا إالميان قال تؤمن #" ا إالميان قال تؤمن #" قال فٕاذا فعلت ذ� فا    
ومالئكته وكتبه ورسö والبعث من بعد املوت واجلنة والنار والقدر لكه قـال فـٕاذا ومالئكته وكتبه ورسö والبعث من بعد املوت واجلنة والنار والقدر لكه قـال فـٕاذا ومالئكته وكتبه ورسö والبعث من بعد املوت واجلنة والنار والقدر لكه قـال فـٕاذا ومالئكته وكتبه ورسö والبعث من بعد املوت واجلنة والنار والقدر لكه قـال فـٕاذا 

واكن جربيـل يـأيت واكن جربيـل يـأيت واكن جربيـل يـأيت واكن جربيـل يـأيت : : : : فعلت ذ� فاuٔ مؤمن قال نعم قال صدقت زاد يف روايـة قـالفعلت ذ� فاuٔ مؤمن قال نعم قال صدقت زاد يف روايـة قـالفعلت ذ� فاuٔ مؤمن قال نعم قال صدقت زاد يف روايـة قـالفعلت ذ� فاuٔ مؤمن قال نعم قال صدقت زاد يف روايـة قـال
: : : :  قـال قـال قـال قـال�والنـيب والنـيب والنـيب والنـيب  وهذا ٔاحد الـصحابة  وهذا ٔاحد الـصحابة  وهذا ٔاحد الـصحابة  وهذا ٔاحد الـصحابة ))))النيب صىل هللا عليه وسمل يف صورة دحيةالنيب صىل هللا عليه وسمل يف صورة دحيةالنيب صىل هللا عليه وسمل يف صورة دحيةالنيب صىل هللا عليه وسمل يف صورة دحية

واحلديث حصيح حصحه الشـيواحلديث حصيح حصحه الشـيواحلديث حصيح حصحه الشـيواحلديث حصيح حصحه الشـيخخخخ أاللباين يف  أاللباين يف  أاللباين يف  أاللباين يف » » » » ٔاشـبه من رٔايت ٔاشـبه من رٔايت ٔاشـبه من رٔايت ٔاشـبه من رٔايت جبجبجبجبربيل دحية اللكيبربيل دحية اللكيبربيل دحية اللكيبربيل دحية اللكيب««««
        . . . . حصيح اجلامعحصيح اجلامعحصيح اجلامعحصيح اجلامع

يعــين يعــين يعــين يعــين ) ) ) )  قــال t رســول هللا آتيــك قــال t رســول هللا آتيــك قــال t رســول هللا آتيــك قــال t رســول هللا آتيــك�ٔان جربيــل ٔان جربيــل ٔان جربيــل ٔان جربيــل ((((: : : : حــديث آخــر مزيــد توضــيححــديث آخــر مزيــد توضــيححــديث آخــر مزيــد توضــيححــديث آخــر مزيــد توضــيح
        .... قبل ٔان يأيت ٕاليه ويسا5ٔ قبل ٔان يأيت ٕاليه ويسا5ٔ قبل ٔان يأيت ٕاليه ويسا5ٔ قبل ٔان يأيت ٕاليه ويسا�5ٔاسـتأذن النيب اسـتأذن النيب اسـتأذن النيب اسـتأذن النيب 

        . . . . ))))قال نعم قال نعم قال نعم قال نعم جفجفجفجفاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه عىل اء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه عىل اء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه عىل اء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه عىل خفخفخفخفديهديهديهديه((((

ٕاذا و§ت أالمـة بعلهـا ٕاذا و§ت أالمـة بعلهـا ٕاذا و§ت أالمـة بعلهـا ٕاذا و§ت أالمـة بعلهـا : (: (: (: (يًضا يف رواية لٕالمام مسمل قال ملا سا5ٔ عـن آماريًضا يف رواية لٕالمام مسمل قال ملا سا5ٔ عـن آماريًضا يف رواية لٕالمام مسمل قال ملا سا5ٔ عـن آماريًضا يف رواية لٕالمام مسمل قال ملا سا5ٔ عـن آمارهتهتهتهتـا قـالـا قـالـا قـالـا قـالأ أ أ أ 
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� من امللوك و5 ٔام و§ فتأتيه بـو§  من امللوك و5 ٔام و§ فتأتيه بـو§  من امللوك و5 ٔام و§ فتأتيه بـو§  من امللوك و5 ٔام و§ فتأتيه بـو§ ))))يعين اليعين اليعين اليعين الرسرسرسرسارياريارياري��� ٔاي سـيدها، السـيد يكون م ٔاي سـيدها، السـيد يكون م ٔاي سـيدها، السـيد يكون م ٔاي سـيدها، السـيد يكون م
والو§ يكون حرا ٔالنه ابن حر وبعد ذ� قد يكون مـاكن ٔابيـه يف إالمـارة فيكـون والو§ يكون حرا ٔالنه ابن حر وبعد ذ� قد يكون مـاكن ٔابيـه يف إالمـارة فيكـون والو§ يكون حرا ٔالنه ابن حر وبعد ذ� قد يكون مـاكن ٔابيـه يف إالمـارة فيكـون والو§ يكون حرا ٔالنه ابن حر وبعد ذ� قد يكون مـاكن ٔابيـه يف إالمـارة فيكـون 

        . . . . من من من من حتحتحتحتته رعيته وهو سـيدمه وٕان اكنت ٔامه من ته رعيته وهو سـيدمه وٕان اكنت ٔامه من ته رعيته وهو سـيدمه وٕان اكنت ٔامه من ته رعيته وهو سـيدمه وٕان اكنت ٔامه من مجمجمجمجb من يرعامهb من يرعامهb من يرعامهb من يرعامه

        ).).).).ختختختختىشىشىشىش هللا  هللا  هللا  هللا ���ٔ�نك تراهٔنك تراهٔنك تراهٔنك تراه: (: (: (: (ويف حديث ٔاخرجه إالمام مسمل ٔايًضا قالويف حديث ٔاخرجه إالمام مسمل ٔايًضا قالويف حديث ٔاخرجه إالمام مسمل ٔايًضا قالويف حديث ٔاخرجه إالمام مسمل ٔايًضا قال

وٕاذا رٔايت احلفاة العراة الصم البمك ملوك أالرض فذاك من وٕاذا رٔايت احلفاة العراة الصم البمك ملوك أالرض فذاك من وٕاذا رٔايت احلفاة العراة الصم البمك ملوك أالرض فذاك من وٕاذا رٔايت احلفاة العراة الصم البمك ملوك أالرض فذاك من : (: (: (: ( ذكر ٔارشاطها ذكر ٔارشاطها ذكر ٔارشاطها ذكر ٔارشاطهاوقال يفوقال يفوقال يفوقال يف
        ).).).).ٔارشاطهأارشاطهأارشاطهأارشاطها

t رسـول هللا ومـن ٔاحصـاب الـشاء واحلفـاة t رسـول هللا ومـن ٔاحصـاب الـشاء واحلفـاة t رسـول هللا ومـن ٔاحصـاب الـشاء واحلفـاة t رسـول هللا ومـن ٔاحصـاب الـشاء واحلفـاة : (: (: (: (حديث حصحه الشـيحديث حصحه الشـيحديث حصحه الشـيحديث حصحه الشـيخخخخ أاللبـاين قـال أاللبـاين قـال أاللبـاين قـال أاللبـاين قـال
Ûاجلياع العاÛاجلياع العاÛاجلياع العاÛبعد))))اجلياع العا Qبعد ا×ين يكونون رؤساء الناس ف Qبعد ا×ين يكونون رؤساء الناس ف Qبعد ا×ين يكونون رؤساء الناس ف Qا×ين يكونون رؤساء الناس ف  . . . .        

اجليـاع العـاÛ اكنـوا اجليـاع العـاÛ اكنـوا اجليـاع العـاÛ اكنـوا اجليـاع العـاÛ اكنـوا قال ٕاذا رٔايت ٔاحصاب الشاء تطاولوا يف البنيان، ورٔايت احلفاة قال ٕاذا رٔايت ٔاحصاب الشاء تطاولوا يف البنيان، ورٔايت احلفاة قال ٕاذا رٔايت ٔاحصاب الشاء تطاولوا يف البنيان، ورٔايت احلفاة قال ٕاذا رٔايت ٔاحصاب الشاء تطاولوا يف البنيان، ورٔايت احلفاة 
        . . . . العربالعربالعربالعرب: : : : رؤوس الناس فذا� من معارؤوس الناس فذا� من معارؤوس الناس فذا� من معارؤوس الناس فذا� من معاململململ الساعة ؤارشاطها، قال الساعة ؤارشاطها، قال الساعة ؤارشاطها، قال الساعة ؤارشاطها، قال

        اإلميان قول وعملاإلميان قول وعملاإلميان قول وعملاإلميان قول وعمل
        : : : : يبدٔا يتلكم عن إالميان ؤانه قول ومعل، قاليبدٔا يتلكم عن إالميان ؤانه قول ومعل، قاليبدٔا يتلكم عن إالميان ؤانه قول ومعل، قاليبدٔا يتلكم عن إالميان ؤانه قول ومعل، قال

        . ... ... ... ..ٔاعمل بأن ا§ين قول ومعلٔاعمل بأن ا§ين قول ومعلٔاعمل بأن ا§ين قول ومعلٔاعمل بأن ا§ين قول ومعل

        فاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتل
ث هللا بـه رسـö ث هللا بـه رسـö ث هللا بـه رسـö ث هللا بـه رسـö  ا×ي بعـ ا×ي بعـ ا×ي بعـ ا×ي بعـ))))بأن ا§ينبأن ا§ينبأن ا§ينبأن ا§ين(((( t ٔا t ٔا t ٔا t ٔا���� وفقين هللا وٕاtك واملسلمني  وفقين هللا وٕاtك واملسلمني  وفقين هللا وٕاtك واملسلمني  وفقين هللا وٕاtك واملسلمني ))))اعملاعملاعملاعمل((((    

ؤانزل به كتبه ورضيه ٔالهل مسواته ؤارضه ؤامـر ٔان ال يعبـد ٕاال بـه وال يؤانزل به كتبه ورضيه ٔالهل مسواته ؤارضه ؤامـر ٔان ال يعبـد ٕاال بـه وال يؤانزل به كتبه ورضيه ٔالهل مسواته ؤارضه ؤامـر ٔان ال يعبـد ٕاال بـه وال يؤانزل به كتبه ورضيه ٔالهل مسواته ؤارضه ؤامـر ٔان ال يعبـد ٕاال بـه وال يُُُُقبـل مـن قبـل مـن قبـل مـن قبـل مـن 
ٔاحد سواه وال يرغب عنه ٕاال من سفه نفسه وال ٔاحسن دينا ممن الٔاحد سواه وال يرغب عنه ٕاال من سفه نفسه وال ٔاحسن دينا ممن الٔاحد سواه وال يرغب عنه ٕاال من سفه نفسه وال ٔاحسن دينا ممن الٔاحد سواه وال يرغب عنه ٕاال من سفه نفسه وال ٔاحسن دينا ممن الزتزتزتزتمه واتبعه هو مه واتبعه هو مه واتبعه هو مه واتبعه هو 

 ٔاي #لقلـب واللـسان واجلـوارح فهـذه ٔاربعـة  ٔاي #لقلـب واللـسان واجلـوارح فهـذه ٔاربعـة  ٔاي #لقلـب واللـسان واجلـوارح فهـذه ٔاربعـة  ٔاي #لقلـب واللـسان واجلـوارح فهـذه ٔاربعـة ))))ومعـلومعـلومعـلومعـل(((( ٔاي #لقلـب واللـسان  ٔاي #لقلـب واللـسان  ٔاي #لقلـب واللـسان  ٔاي #لقلـب واللـسان ))))قولقولقولقول((((
        ::::سالمسالمسالمسالمٔاشـياء جامعة ٔالمور دين االٕ ٔاشـياء جامعة ٔالمور دين االٕ ٔاشـياء جامعة ٔالمور دين االٕ ٔاشـياء جامعة ٔالمور دين االٕ 

        ::::امعة ٔالمور دين إالسالمامعة ٔالمور دين إالسالمامعة ٔالمور دين إالسالمامعة ٔالمور دين إالسالم أالربع اجل أالربع اجل أالربع اجل أالربع اجلشـياء شـياء شـياء شـياء االٔ االٔ االٔ االٔ 
ََ        ﴿﴿﴿﴿: : : :  وهــو تــصديقه وٕايقانــه قــال هللا تعــاىل وهــو تــصديقه وٕايقانــه قــال هللا تعــاىل وهــو تــصديقه وٕايقانــه قــال هللا تعــاىل وهــو تــصديقه وٕايقانــه قــال هللا تعــاىل))))قــول القلــبقــول القلــبقــول القلــبقــول القلــب ( ( ( (: : : : أالولأالولأالولأالول    ----۞۞۞۞ ــاءــاءــاءــاَءَ ََ ي جي جي جي َجَ ِ %ِ %ِ %ِ ا×ا×ا×ا×% ََ وووَوَ
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ونونونونََََ     ُُ قققُقُ %% تتتت%% ُُ مممُمُ ْْ ُ ال ال ال الْْ ُُ ُُ ََ مه مه مه ُمهُُ كككَكَ ِِ ِِ ا÷ول ا÷ول ا÷ول ا÷ولََََئئئئِِ هههِهِ ِِ ََ ب ب ب ِبِ قققَقَ %% دددد%% ََ صصصَصَ ََ ِِ و و و َوَ قققِقِ ْْ دددْدْ ِِ لّصلّصلّصلّصِِ ِِ         ]]]]. . . . ٣٣٣٣٣٣٣٣: : : : الزمرالزمرالزمرالزمر[[[[﴾﴾﴾﴾    ###ِ#ِ

 وصـدقوا  وصـدقوا  وصـدقوا  وصـدقوا بـىل وا×ي نفـبـىل وا×ي نفـبـىل وا×ي نفـبـىل وا×ي نفـيسيسيسيس بيـده رجـال آمنـوا #" بيـده رجـال آمنـوا #" بيـده رجـال آمنـوا #" بيـده رجـال آمنـوا #"««««ويف حديث ا§رجـات العـىل ويف حديث ا§رجـات العـىل ويف حديث ا§رجـات العـىل ويف حديث ا§رجـات العـىل 
ِِ    ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    وقال وقال وقال وقال » » » » املرسلنياملرسلنياملرسلنياملرسلني بببِبِ ْْ يييْيْ ََ للللْْْْغغغغََ ِِ ِ#ِ # # # ََ ونونونوَنَ ُُ ننننُُ ِِ مممِمِ ْْ ََ ي ي ي يُُُُؤؤؤْؤْ ينينينيَنَ ِ %ِ %ِ %ِ         ]]]]....٣٣٣٣: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[    ﴾﴾﴾﴾     ا× ا× ا× ا×%

خيرج من النار من قال ال ٕا5 ٕاال هللا ويف قلبه من اخلري مـا خيرج من النار من قال ال ٕا5 ٕاال هللا ويف قلبه من اخلري مـا خيرج من النار من قال ال ٕا5 ٕاال هللا ويف قلبه من اخلري مـا خيرج من النار من قال ال ٕا5 ٕاال هللا ويف قلبه من اخلري مـا ««««ويف حديث الشفاعة ويف حديث الشفاعة ويف حديث الشفاعة ويف حديث الشفاعة 
        . . . .  فاجلزء أالول من القول هو قول القلب وهو تصديقه وٕايقانه فاجلزء أالول من القول هو قول القلب وهو تصديقه وٕايقانه فاجلزء أالول من القول هو قول القلب وهو تصديقه وٕايقانه فاجلزء أالول من القول هو قول القلب وهو تصديقه وٕايقانه))))»»»»يزن شعريةيزن شعريةيزن شعريةيزن شعرية

 هذا ٔاصول ا§ين، ا§ين  هذا ٔاصول ا§ين، ا§ين  هذا ٔاصول ا§ين، ا§ين  هذا ٔاصول ا§ين، ا§ين ))))وهو النطق #لشهادتنيوهو النطق #لشهادتنيوهو النطق #لشهادتنيوهو النطق #لشهادتني((((    ):):):):قول اللسانقول اللسانقول اللسانقول اللسان((((: : : : القول الثاينالقول الثاينالقول الثاينالقول الثاين۞۞۞۞
قول ومعل، القول قول القلب وهو للتصديق وإالميان وإاليقان وقول اللـسان وهـو قول ومعل، القول قول القلب وهو للتصديق وإالميان وإاليقان وقول اللـسان وهـو قول ومعل، القول قول القلب وهو للتصديق وإالميان وإاليقان وقول اللـسان وهـو قول ومعل، القول قول القلب وهو للتصديق وإالميان وإاليقان وقول اللـسان وهـو 

        . . . . النطق #لشهادتنيالنطق #لشهادتنيالنطق #لشهادتنيالنطق #لشهادتني

 يــشهد بلــسانه ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ويف ٔاعــام5 ال يوجــه وال  يــشهد بلــسانه ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ويف ٔاعــام5 ال يوجــه وال  يــشهد بلــسانه ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ويف ٔاعــام5 ال يوجــه وال  يــشهد بلــسانه ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ويف ٔاعــام5 ال يوجــه وال ))))وإالقــرار بلوازÀــاوإالقــرار بلوازÀــاوإالقــرار بلوازÀــاوإالقــرار بلوازÀــا ( ( ( (::::قــالقــالقــالقــال
        ....�يتوجه #لعبادة ٕاال " يتوجه #لعبادة ٕاال " يتوجه #لعبادة ٕاال " يتوجه #لعبادة ٕاال " 

ٔامـرت ٔان ٔاقاتـل النـاس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤاين ٔامـرت ٔان ٔاقاتـل النـاس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤاين ٔامـرت ٔان ٔاقاتـل النـاس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤاين ٔامـرت ٔان ٔاقاتـل النـاس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال هللا ؤاين  « « « «:::: يقول يقول يقول يقول�والنيب والنيب والنيب والنيب ((((
        ....»»»»رسول هللارسول هللارسول هللارسول هللا

 وهو النية وإالخالص وا وهو النية وإالخالص وا وهو النية وإالخالص وا وهو النية وإالخالص واحملحملحملحملبـة و«نقيـاد وإالقبـال عـىل هللا بـة و«نقيـاد وإالقبـال عـىل هللا بـة و«نقيـاد وإالقبـال عـىل هللا بـة و«نقيـاد وإالقبـال عـىل هللا ::::))))معل القلبمعل القلبمعل القلبمعل القلب((((: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
ََ    ﴿﴿﴿﴿: : : :  والتولك عليه ولوازم ذ� وتوابعه قال هللا تعـاىل والتولك عليه ولوازم ذ� وتوابعه قال هللا تعـاىل والتولك عليه ولوازم ذ� وتوابعه قال هللا تعـاىل والتولك عليه ولوازم ذ� وتوابعه قال هللا تعـاىل� ونونونوَنَ ُُ عععُعُ ْْ ََ ي ي ي يََََـدـدـدـْدْ يـنيـنيـنيـَنَ ِ %ِ %ِ %ِ ِِ ا× ا× ا× ا×% دددِدِ ُُ ـرـرـرـُرُ ْْ ََ ت ت ت تََََطططْطْ الالالَالَ ََ وووَوَ

اااا ََ ِِ و و و َوَ اةاةاةاِةِ ََ دددَدَ ََ للللْْْْغغغغََ ِِ م #م #م #م ِ#ِ ُ %ُ %ُ %ُ هبهبهبهب% ََ ـهـهـهـهُُُُ    رررَرَ َ َْ َْ َْèْèèè ََ ََ و و و َوَ ونونونوَنَ ُُ يديديديُدُ ِِ رررِرِ ُُ ِِ ي ي ي يُُ ِِّّ ِيشَِيشّّ ِيشَ قـال قـال قـال قـال ((((. . . .  دليـل عـىل إالخـالص دليـل عـىل إالخـالص دليـل عـىل إالخـالص دليـل عـىل إالخـالص]]]]٥٢٥٢٥٢٥٢: : : : أالنعـامأالنعـامأالنعـامأالنعـام[[[[﴾﴾﴾﴾    للللْْْْعععَعِيشَ
ى ى ى ى ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ََ زززَزَ ٍٍ    جتُْجتُْجتُُْجتْ ةةةٍةٍ ََ مممَمَ ْْ عععْعْ ِِ ِِّ ّن ن ّن ن ّن ن ن ن ِِ ُُ م م م ِمِ هههُهُ ََ ندندندنَدَ ِِ ٍٍ ع ع ع ِعِ دددٍدٍ ََ حححَحَ 22 ا الا الا الا ال22 ََ مممَمَ ََ ََ    ****     و و و َوَ ـىلـىلـىلـَىلَ ْْ ععععْْ 2 ْ2 ْ2 ِِ اال اال اال اْال2ْ ـهـهـهـِهِ ِِ ِِّ ّب ّب ّب ب ََ ِِ ر ر ر َرَ ـهـهـهـِهِ ْْ جججْجْ ََ ََ و و و َوَ ـاءـاءـاءـاَءَ ََ غغغغََ ِِ %% اب اب اب ابْْْْتتتتِِ الالالال%% 44 44

: : : : الليـلالليـلالليـلالليـل[[[[    ﴾﴾﴾﴾    اااا
        .... إالخالص إالخالص إالخالص إالخالص]]]]٢٠٢٠٢٠٢٠، ، ، ، ١١١١٩٩٩٩

ــال تعــاىل(((( ــال تعــاىلق ــال تعــاىلق ــال تعــاىلق ْْ و و و وََََ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : ق مممْمْ ُ ُُ ُُ ــوهبــوهبــوهبــوُهبُُ ُُ للللُُ ُُ ققققُُ ََ ا وا وا وا َوَ ْْ ــوــوــوــْوْ ََ ََ ــا آتــا آتــا آتــا آت ََ ََ م م م َمَ ــونــونــونــوَنَ ُُ تتتتُُ ْْ ََ ي ي ي يُُُُؤؤؤْؤْ ــَنَ ــني ــني ــني ي ِ %ِ %ِ %ِ ا×ا×ا×ا×% ََ ــونــونــونــونََََ    وووَوَ ُُ عععُعُ ِِ اجاجاجاِجِ ََ ْْ ر ر ر َرَ ــمــمــمــْمْ ِ ِِ ِِ ِِ هبّهبّهبّّهبِ ََ ََ ر ر ر َرَ ىلىلىلَىلَ 44 44
ْْ ا ا ا ا ــمــمــمــْمْ ُ %ُ %ُ %ُ هنهنهنهن% 22 ٌ ا ا ا ا22 ٌَ ٌَ ٌَbَــbــbــbــ ِِ ﴾﴾﴾﴾    جججِجِ

 اخلوف واخلشـية، ٕاىل آخـر ٔاعـامل القلـوب، معـل القلـب، ٔاعـامل  اخلوف واخلشـية، ٕاىل آخـر ٔاعـامل القلـوب، معـل القلـب، ٔاعـامل  اخلوف واخلشـية، ٕاىل آخـر ٔاعـامل القلـوب، معـل القلـب، ٔاعـامل  اخلوف واخلشـية، ٕاىل آخـر ٔاعـامل القلـوب، معـل القلـب، ٔاعـامل ]]]]٦٠٦٠٦٠٦٠: : : : املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [[[[    
        . . . . اكاكاكاكحملحملحملحملبة واخلوف، والرجاء، و«نقياد، وإالخالصبة واخلوف، والرجاء، و«نقياد، وإالخالصبة واخلوف، والرجاء، و«نقياد، وإالخالصبة واخلوف، والرجاء، و«نقياد، وإالخالص: : : : القلوبالقلوبالقلوبالقلوب

منمنمنمنا أالعامل #لنيات وٕاا أالعامل #لنيات وٕاا أالعامل #لنيات وٕاا أالعامل #لنيات وٕامنمنمنمنا للك امرئ ما نوى ا للك امرئ ما نوى ا للك امرئ ما نوى ا للك امرئ ما نوى مفمفمفمفن اكنت ن اكنت ن اكنت ن اكنت جهجهجهجهرته ٕاىل رته ٕاىل رته ٕاىل رته ٕاىل ««««: : : : �وقال النيب وقال النيب وقال النيب وقال النيب (((( إإإٕا
 ينكحها  ينكحها  ينكحها  ينكحها امرٔاةامرٔاةامرٔاةامرٔاةرسو5 فهجرته ٕاىل هللا ورسو5 ومن اكنت رسو5 فهجرته ٕاىل هللا ورسو5 ومن اكنت رسو5 فهجرته ٕاىل هللا ورسو5 ومن اكنت رسو5 فهجرته ٕاىل هللا ورسو5 ومن اكنت جهجهجهجهرته §نيا يصيرته §نيا يصيرته §نيا يصيرته §نيا يصيهبهبهبهبا ٔاو ا ٔاو ا ٔاو ا ٔاو هللا و هللا و هللا و هللا و 



 عارج القبول للفرقة الرابعة معهد شيخ اإلسالم العلميتفريغ األول م 

  معهد شيخ اإلسالم العلمي الفرقة الرابعة
��  

        ....»»»»فهجرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهفهجرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهفهجرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهفهجرته ٕاىل ما هاجر ٕاليه

قال هللا تعاىل ٔاu ٔاغىن الرشاكء عن الرشك من معل معال ٔارشك معـي قال هللا تعاىل ٔاu ٔاغىن الرشاكء عن الرشك من معل معال ٔارشك معـي قال هللا تعاىل ٔاu ٔاغىن الرشاكء عن الرشك من معل معال ٔارشك معـي قال هللا تعاىل ٔاu ٔاغىن الرشاكء عن الرشك من معل معال ٔارشك معـي ««««: : : : �وقال وقال وقال وقال 
        . . . . »»»»فيه غريي تركته ورشكهفيه غريي تركته ورشكهفيه غريي تركته ورشكهفيه غريي تركته ورشكه

و5 و5 و5 و5 ثالث من كـن فيـه وجـد هبـن حـالوة إالميـان ٔان يكـون هللا ورسـثالث من كـن فيـه وجـد هبـن حـالوة إالميـان ٔان يكـون هللا ورسـثالث من كـن فيـه وجـد هبـن حـالوة إالميـان ٔان يكـون هللا ورسـثالث من كـن فيـه وجـد هبـن حـالوة إالميـان ٔان يكـون هللا ورسـ««««: : : : �وقال وقال وقال وقال 
ٔاحب ٕاليه مما سواهام احلديث وقال ال يؤمن ٔاحدمك حىت ٔاكون ٔاحب ٕاليه مـن و§ه ٔاحب ٕاليه مما سواهام احلديث وقال ال يؤمن ٔاحدمك حىت ٔاكون ٔاحب ٕاليه مـن و§ه ٔاحب ٕاليه مما سواهام احلديث وقال ال يؤمن ٔاحدمك حىت ٔاكون ٔاحب ٕاليه مـن و§ه ٔاحب ٕاليه مما سواهام احلديث وقال ال يؤمن ٔاحدمك حىت ٔاكون ٔاحب ٕاليه مـن و§ه 

        . . . .  دليل عىل عبادة ا دليل عىل عبادة ا دليل عىل عبادة ا دليل عىل عبادة احملحملحملحملبةبةبةبة))))»»»»ووا§ه والناس ٔاووا§ه والناس ٔاووا§ه والناس ٔاووا§ه والناس ٔامجمجمجمجعنيعنيعنيعني

        ....)))) معل اللسان واجلوارح معل اللسان واجلوارح معل اللسان واجلوارح معل اللسان واجلوارح((((: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع((((

فعمل اللسان ماال يودي ٕاال به كتالوة القرآن وسائر أالذاكر من التسبيح والتحميد فعمل اللسان ماال يودي ٕاال به كتالوة القرآن وسائر أالذاكر من التسبيح والتحميد فعمل اللسان ماال يودي ٕاال به كتالوة القرآن وسائر أالذاكر من التسبيح والتحميد فعمل اللسان ماال يودي ٕاال به كتالوة القرآن وسائر أالذاكر من التسبيح والتحميد 
اء و«سـتغفار وغري ذ� ومعل اجلوارح ماال يـؤدي ٕاال هبـا اء و«سـتغفار وغري ذ� ومعل اجلوارح ماال يـؤدي ٕاال هبـا اء و«سـتغفار وغري ذ� ومعل اجلوارح ماال يـؤدي ٕاال هبـا اء و«سـتغفار وغري ذ� ومعل اجلوارح ماال يـؤدي ٕاال هبـا والهتليل والتكبري وا§عوالهتليل والتكبري وا§عوالهتليل والتكبري وا§عوالهتليل والتكبري وا§ع

مثل القيام والركوع والسجود واملمثل القيام والركوع والسجود واملمثل القيام والركوع والسجود واملمثل القيام والركوع والسجود وامليشيشيشيش يف مرضاة هللا كنقل اخلط يف مرضاة هللا كنقل اخلط يف مرضاة هللا كنقل اخلط يف مرضاة هللا كنقل اخلطىىىى ٕاىل املـسجد وٕايل  ٕاىل املـسجد وٕايل  ٕاىل املـسجد وٕايل  ٕاىل املـسجد وٕايل 
 öي عن املنكر وغري ذ� مما يشم öي عن املنكر وغري ذ� مما يشم öي عن املنكر وغري ذ� مما يشم öي عن املنكر وغري ذ� مما يشم احلاحلاحلاحلجججج واجلهاد يف سبيل هللا وأالمر #ملعروف والهن واجلهاد يف سبيل هللا وأالمر #ملعروف والهن واجلهاد يف سبيل هللا وأالمر #ملعروف والهن واجلهاد يف سبيل هللا وأالمر #ملعروف والهنــــ

        حديث شعب إالميانحديث شعب إالميانحديث شعب إالميانحديث شعب إالميان

ينينينينََََ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل ِ %ِ %ِ %ِ %% ا× ا× ا× ا×% نننن%% 44 44
<<    اااا اااا<< ِِ ْ رس رس رس ِرسِ ُْ ُْ ننننََََامهامهامهاُمهُْ ْْ ققققْْ ََ زززَزَ ََ ا را را را َرَ %% مممم%% ِِ وا موا موا موا ِمِ ُُ ققققُُ ََ نفنفنفنفََ 22 اااا22 ََ ََ و و و َوَ الةالةالةالَةَ %% وا الصوا الصوا الصوا الص%% ُُ اماماماُمُ ََ ققققََ 22 اااا22 ََ ِ و و و َوَ ََ ا ا ا ا?%ِ?%ِ?%ِ?% اباباباَبَ ََ تتتتََ ِِ ََ ك ك ك ِكِ ونونونوَنَ ُُ للللُُ ْْ  ي ي ي يََََتتتْتْ

ورورورورََََ     ُُ %%ن تن تن تن تََََبببُبُ %% ًة لًة لًة لًة ل ََ اراراراَرَ ََ    جتَِجتَِجتَِِجتَ ونونونوَنَ ُُ جججُجُ ْْ رررْرْ ََ ًة يًة يًة يًة يََ ََ يييَيَ ِِ ععععََََالنالنالنالِنِ ََ ٕان ٕان ٕان ٕان : : : : مجمجمجمجهور الـسلف يفـهور الـسلف يفـهور الـسلف يفـهور الـسلف يفـرسرسرسرسون االٓيـةون االٓيـةون االٓيـةون االٓيـة    ]]]]٢٩٢٩٢٩٢٩: : : : فاطرفاطرفاطرفاطر    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    وووَوَ
        . . . .  ٕاال ٕاذا قرؤوه وتلوه ٕاال ٕاذا قرؤوه وتلوه ٕاال ٕاذا قرؤوه وتلوه ٕاال ٕاذا قرؤوه وتلوهٕاتباعهٕاتباعهٕاتباعهٕاتباعهٔاي يتبعونه وال يسـتطيعون ٔاي يتبعونه وال يسـتطيعون ٔاي يتبعونه وال يسـتطيعون ٔاي يتبعونه وال يسـتطيعون : : : : ا×ين يتلون كتاب هللا×ين يتلون كتاب هللا×ين يتلون كتاب هللا×ين يتلون كتاب هللا

ـةً ـةً ـةً ـةً ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل(((( ََ يفيفيفيفََ ِِ خخخِخِ ََ عًا وعًا وعًا وعًا َوَ َرض@َرض@َرض@َرض@ ََ ت ت ت تـــََََـ كككَكَ ِِ ـسـسـسـِسِ ْْ ِِ ن ن ن نََََفففْفْ ََ يف يف يف ِيفِ كـكـكـَكَ %ـ% %% بببب %% ر رر رر رر ر%% ُُ كككُكُ ْْ اذاذاذاْذْ ََ ، وقـال ، وقـال ، وقـال ، وقـال     ]]]]٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥: : : : أالعـرافأالعـرافأالعـرافأالعـراف    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    وووَوَ
ـالً ـالً ـالً ـالً ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ََ مممَمَ 22 ٌ ا ا ا ا22 ٌْ ٌْ ـريـريـريـْريٌْ ََ خخخَخَ ََ اً# واً# واً# واً# َوَ ََ ََ ث ث ث ثََََـوـوـوـَوَ ـكـكـكـَكَ ِِ ِِّ ّب ّب ّب ب ََ ََ ر ر ر َرَ ندندندنَدَ ِِ ٌ ع ع ع ِعِ ٌْ ٌْ ريريريْريٌْ ََ ُُ خ خ خ َخَ اتاتاتاُتُ ََ حححَحَ ِِ الالالاِلِ %% ُُ الص الص الص الص%% اتاتاتاُتُ ََ ييييََ ِِ اقاقاقاِقِ ََ بببَبَ ْْ الالالالْْ ََ ، ، ، ، ]]]]٤٦٤٦٤٦٤٦: : : : الكهـفالكهـفالكهـفالكهـف    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    وووَوَ

ال قـوة ٕاال #" ال قـوة ٕاال #" ال قـوة ٕاال #" ال قـوة ٕاال #" ويه سـبحان هللا وامحلد " وال ٕا5 ٕاال هللا وهللا ٔاكـرب وال حـول وويه سـبحان هللا وامحلد " وال ٕا5 ٕاال هللا وهللا ٔاكـرب وال حـول وويه سـبحان هللا وامحلد " وال ٕا5 ٕاال هللا وهللا ٔاكـرب وال حـول وويه سـبحان هللا وامحلد " وال ٕا5 ٕاال هللا وهللا ٔاكـرب وال حـول و
        . . . .  واحلديث حصحه الشـي واحلديث حصحه الشـي واحلديث حصحه الشـي واحلديث حصحه الشـيخخخخ أاللباين يف السلسة الصحيحة أاللباين يف السلسة الصحيحة أاللباين يف السلسة الصحيحة أاللباين يف السلسة الصحيحة))))العيل العظميالعيل العظميالعيل العظميالعيل العظمي

واالtٓت وأالحاديث يف هذا الباب كثرية جدا ليس هذا موضع بـسطها وٕاواالtٓت وأالحاديث يف هذا الباب كثرية جدا ليس هذا موضع بـسطها وٕاواالtٓت وأالحاديث يف هذا الباب كثرية جدا ليس هذا موضع بـسطها وٕاواالtٓت وأالحاديث يف هذا الباب كثرية جدا ليس هذا موضع بـسطها وٕامنمنمنمنـا ـا ـا ـا : (: (: (: (قالقالقالقال
املقصود تقرير هذه أالمور من ٔاصول ا§ين فٕاذا حققت هذه أالمور أالربعة املقصود تقرير هذه أالمور من ٔاصول ا§ين فٕاذا حققت هذه أالمور أالربعة املقصود تقرير هذه أالمور من ٔاصول ا§ين فٕاذا حققت هذه أالمور أالربعة املقصود تقرير هذه أالمور من ٔاصول ا§ين فٕاذا حققت هذه أالمور أالربعة حتحتحتحتقيقـا قيقـا قيقـا قيقـا 

Æمــة وفهمــت فهــام واÆمــة وفهمــت فهــام واÆمــة وفهمــت فهــام واÆمــة وفهمــت فهــام واحضحضحضحضــا مث ٔامعنــت النظــر يف ــا مث ٔامعنــت النظــر يف ــا مث ٔامعنــت النظــر يف ــا مث ٔامعنــت النظــر يف #لغــا وعرفــت مــا يــراد هبــا معرفــة #لغــا وعرفــت مــا يــراد هبــا معرفــة #لغــا وعرفــت مــا يــراد هبــا معرفــة #لغــا وعرفــت مــا يــراد هبــا معرفــة 
        ....ٔاضدادها ونواقضها تبني �ٔاضدادها ونواقضها تبني �ٔاضدادها ونواقضها تبني �ٔاضدادها ونواقضها تبني �



 عارج القبول للفرقة الرابعة معهد شيخ اإلسالم العلميتفريغ األول م 

  معهد شيخ اإلسالم العلمي الفرقة الرابعة
��  

        ::::ٔانواع الكفر ال خترج عن ٔاربعةٔانواع الكفر ال خترج عن ٔاربعةٔانواع الكفر ال خترج عن ٔاربعةٔانواع الكفر ال خترج عن ٔاربعة    
        .... كفر èل وتكذيب كفر èل وتكذيب كفر èل وتكذيب كفر èل وتكذيب----

        .... وكفر  وكفر  وكفر  وكفر حجحجحجحجودودودود----

        .... وكفر عناد واسـتكبار وكفر عناد واسـتكبار وكفر عناد واسـتكبار وكفر عناد واسـتكبار----

        .... وكفر نفاق وكفر نفاق وكفر نفاق وكفر نفاق----

 ٔاي نوع من ٔانواع الكفـر والعيـاذ #" يعـين كفيـل  ٔاي نوع من ٔانواع الكفـر والعيـاذ #" يعـين كفيـل  ٔاي نوع من ٔانواع الكفـر والعيـاذ #" يعـين كفيـل  ٔاي نوع من ٔانواع الكفـر والعيـاذ #" يعـين كفيـل ))))فأحدهام خيرج من املb #للكيةفأحدهام خيرج من املb #للكيةفأحدهام خيرج من املb #للكيةفأحدهام خيرج من املb #للكية
        . . . . يف النار ال خيرج مهنايف النار ال خيرج مهنايف النار ال خيرج مهنايف النار ال خيرج مهنابأن جيعل صاحبه بأن جيعل صاحبه بأن جيعل صاحبه بأن جيعل صاحبه 

وٕان اجمتعت يف خشص فظلامت بعضها فوق بعض والعياذ #" من ذ� ٔالهنا ٕامـا وٕان اجمتعت يف خشص فظلامت بعضها فوق بعض والعياذ #" من ذ� ٔالهنا ٕامـا وٕان اجمتعت يف خشص فظلامت بعضها فوق بعض والعياذ #" من ذ� ٔالهنا ٕامـا وٕان اجمتعت يف خشص فظلامت بعضها فوق بعض والعياذ #" من ذ� ٔالهنا ٕامـا ((((
ٔان تنتفي هذه أالمور لكها قول القلب ومعö وقول اللسان ومعل اجلوارح ٔاو ينتفـي ٔان تنتفي هذه أالمور لكها قول القلب ومعö وقول اللسان ومعل اجلوارح ٔاو ينتفـي ٔان تنتفي هذه أالمور لكها قول القلب ومعö وقول اللسان ومعل اجلوارح ٔاو ينتفـي ٔان تنتفي هذه أالمور لكها قول القلب ومعö وقول اللسان ومعل اجلوارح ٔاو ينتفـي 

        ....بعضها فٕان انتقت لكها اجمتع ٔانواع الكفر غري النفاقبعضها فٕان انتقت لكها اجمتع ٔانواع الكفر غري النفاقبعضها فٕان انتقت لكها اجمتع ٔانواع الكفر غري النفاقبعضها فٕان انتقت لكها اجمتع ٔانواع الكفر غري النفاق

ََ ك ك ك كََََ    ﴿﴿﴿﴿        ::::قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل ينينينيَنَ ِ %ِ %ِ %ِ %% ا× ا× ا× ا×% نننن%% 44 44
ََ    اااا ـونـونـونـوَنَ ُُ ننننُُ ِِ مممِمِ ْْ ََ ي ي ي يُُُُؤؤؤْؤْ ْ ال ال ال َالَ ُْ ُْ مهمهمهُمهُْ ْْ رررْرْ ِِ ْْ ت ت ت تُُُُنـذنـذنـذنـِذِ ْْ ل ل ل لََََـمـمـمـْمْ مممْمْ 22 ْْ ا ا ا ا22 مممْمْ َهتُ َهتُْ َهتُْ رررْرَهتُْ ََ نـذنـذنـذنـَذَ 22 اااا22 22 ْْ ا ا ا ا22 مممْمْ ِ ِْ ِْ ٌٌ ع ع ع عََََللللََََـهيـهيـهيـْهيِْ اءاءاءاٌءٌ ََ وووَوَ ََ وا سوا سوا سوا َسَ ُُ رررُرُ ََ ****    ففففََ

ميميميميٌٌٌٌ     ِِ ظظظِظِ ََ ٌٌ ع ع ع َعَ اباباباٌبٌ ََ ْْ ع ع ع عََََذذذَذَ مممْمْ ُُ للللََََههههُُ ََ ٌٌ و و و َوَ ةةةةٌٌ ََ اواواواَوَ ََ شششَشَ ِِ ْ غ غ غ ِغِ ِْ ِْ مهمهمهِمهِْ ِِ اراراراِرِ ََ ببببْْْْصصصَصَ 22 ََ ا ا ا ا22 ععععََََىلىلىلَىلَ ََ ْْ و و و َوَ مممْمْ ِِ ههههِِ ِِ عععِعِ ْ َْ َْ ََ مس مس مس َمسَْ ععععََََىلىلىلَىلَ ََ ْْ و و و َوَ مممْمْ ِ ِِ ِِ وهبوهبوهبوِهبِِ ُُ للللُُ ُُ ََ ق ق ق قُُ ُ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ َمتَ ا ا ا ا?%ُ?%ُ?%ُ?% َمتََ َمتََ : : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    خخخَخَمتََ
٧٧٧٧، ، ، ، ٦٦٦٦[[[[    ....        

 لو ٔان ٕانسان  لو ٔان ٕانسان  لو ٔان ٕانسان  لو ٔان ٕانسان ) ) ) ) ر اجلهل والتكذيبر اجلهل والتكذيبر اجلهل والتكذيبر اجلهل والتكذيبوٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفىىىى تصديق القلب مع عدم العمل #حلق فكف تصديق القلب مع عدم العمل #حلق فكف تصديق القلب مع عدم العمل #حلق فكف تصديق القلب مع عدم العمل #حلق فكف
غري مصدق بقلبه ٔان هناك ٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة فهذا كفر من èل #" وكذب غري مصدق بقلبه ٔان هناك ٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة فهذا كفر من èل #" وكذب غري مصدق بقلبه ٔان هناك ٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة فهذا كفر من èل #" وكذب غري مصدق بقلبه ٔان هناك ٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة فهذا كفر من èل #" وكذب 

        ....#حلق#حلق#حلق#حلق

ُ    ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل(((( ُُ ُُ ُُöُيöيöيöي ِِ وووِوِ GG GGت ت ت تََََاااا ْْ مممْمْ ا يا يا يا يََََااااGِهتGِِهتGِِهتGِِهتِ %% للللََََمممم%% ََ ِِ و و و َوَ هههِهِ ِِ مممِمِ ْْ للللْْ ِِ عععِعِ ِِ وا بوا بوا بوا ِبِ ُُ يطيطيطيُطُ ِ ُِ ُِ ْْ حي حي حي ُحيُِ ا لا لا لا لََََمممْمْ ََ مممَمَ ِِ ببببُُُُوا بوا بوا بوا ِبِ %% ذذذذ%% ََ ْْ ك ك ك كََ         ]]]]. . . . ٣٩٣٩٣٩٣٩: : : : يونسيونسيونسيونس    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ببببََََلللْلْ

ِِ و و و وََََ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل يتيتيتِيتِ ََ َtَٓاtٓاtٓاtٓا ِِ ببببْمتُْمتُْمتُُْمت ب ب ب ِبِ %% ذذذذ%% ََ ككككََ 22 ونونونونََََ    اااا22 ُُ للللُُ ََ مممَمَ ْْ ننننمتُْمتُْمتُُْمتْ ت ت ت تََََعععْعْ ُُ ا كا كا كا ُكُ ََ اذاذاذاَذَ %% مممم%% 22 امً اامً اامً اامً ا22 ْْ للللْْ ِِ ا عا عا عا ِعِ َ َِ َِ وا هبوا هبوا هبوا ِهبَِ ُُ يطيطيطيُطُ ْْ    حتُِحتُِحتُُِحتِ         . . . .     ]]]]٨٤٨٤٨٤٨٤: : : : الالالالمنمنمنمنلللل    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    للللََََمممْمْ

 ال هو قلبه يعـرف، ومتأكـد  ال هو قلبه يعـرف، ومتأكـد  ال هو قلبه يعـرف، ومتأكـد  ال هو قلبه يعـرف، ومتأكـد ))))وٕان كوٕان كوٕان كوٕان كمتمتمتمت احلق مع العمل بصدقه فكفر اجلحود والك احلق مع العمل بصدقه فكفر اجلحود والك احلق مع العمل بصدقه فكفر اجلحود والك احلق مع العمل بصدقه فكفر اجلحود والكJJJJنننن
ٔان هناك رب وٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة ولكنه كـٔان هناك رب وٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة ولكنه كـٔان هناك رب وٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة ولكنه كـٔان هناك رب وٕا5 ؤانه يسـتحق العبادة ولكنه كـمتمتمتمت هـذا و هـذا و هـذا و هـذا وحجحجحجحجـده، فهـذا كفـر ـده، فهـذا كفـر ـده، فهـذا كفـر ـده، فهـذا كفـر حجحجحجحجـود ـود ـود ـود 

        . . . . وكوكوكوكJJJJن، مع علمه #حلق لكنه ينكرهن، مع علمه #حلق لكنه ينكرهن، مع علمه #حلق لكنه ينكرهن، مع علمه #حلق لكنه ينكره

ُُ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل(((( ـةـةـةـُةُ ََ ببببََ ِِ ََ ع ع ع عََََاقاقاقاِقِ نننَنَ ََ ََ اك اك اك َاكَ ـفـفـفـَفَ ْْ يييْيْ ََ ْْ ك ك ك كََ رررْرْ ُُ << ف ف ف فََََـانظـانظـانظـانُظُ للللُُُُـواـواـواـوا<< ُُ ععععُُ ََ ـامً وـامً وـامً وـامً َوَ ْْ للللْْ ُُ ْْ ظ ظ ظ ُظُ مممْمْ ُُ ههههُُ ُُ ـسـسـسـُسُ ُُ نفنفنفنُفُ 22 َا اا اا اا ا22 َْ َْ ننننََََهتهتهتْهتَْ ََ ققققََ ْْ تتتتََََيييْيْ ْْ اساساساْسْ ََ ا وا وا وا َوَ َ َِ َِ وا هبوا هبوا هبوا ِهبَِ ُُ دددُدُ ََ حححَحَ ََ جججَجَ ََ وووَوَ
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ينينينينََََ     ِِ دددِدِ ِِ سسسِسِ ْْ         ]]]]....١١١١٤٤٤٤: : : : الالالالمنمنمنمنلللل    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    املاملاملاملُُُُفففْفْ

 النيـة وإالخـالص وا النيـة وإالخـالص وا النيـة وإالخـالص وا النيـة وإالخـالص واحملحملحملحملبـة وإالذعـان مـع انقيـاد اجلـوارح بـة وإالذعـان مـع انقيـاد اجلـوارح بـة وإالذعـان مـع انقيـاد اجلـوارح بـة وإالذعـان مـع انقيـاد اجلـوارح ععععوٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفىىىى معل القلـب مـ معل القلـب مـ معل القلـب مـ معل القلـب مـ
خـالص واخـالص واخـالص واخـالص واحملحملحملحملبـة و«نقيـاد ووجـدت بـة و«نقيـاد ووجـدت بـة و«نقيـاد ووجـدت بـة و«نقيـاد ووجـدت  ٔاي ينتفي معـل القلـب ا×ي هـو االٕ  ٔاي ينتفي معـل القلـب ا×ي هـو االٕ  ٔاي ينتفي معـل القلـب ا×ي هـو االٕ  ٔاي ينتفي معـل القلـب ا×ي هـو االٕ ))))الظاهرةالظاهرةالظاهرةالظاهرة

العبادات الظاهرة فهو يف #طنـه يـبغض ا§يـن ويكرهـه، ولكنـه يف الظـاهر يفعـل العبادات الظاهرة فهو يف #طنـه يـبغض ا§يـن ويكرهـه، ولكنـه يف الظـاهر يفعـل العبادات الظاهرة فهو يف #طنـه يـبغض ا§يـن ويكرهـه، ولكنـه يف الظـاهر يفعـل العبادات الظاهرة فهو يف #طنـه يـبغض ا§يـن ويكرهـه، ولكنـه يف الظـاهر يفعـل 
فكفر نفاق سواء وجـد التـصديق املطلـق ٔاو فكفر نفاق سواء وجـد التـصديق املطلـق ٔاو فكفر نفاق سواء وجـد التـصديق املطلـق ٔاو فكفر نفاق سواء وجـد التـصديق املطلـق ٔاو ((((ٔافعال املسلمني حىت يظن ٔانه مسمل ٔافعال املسلمني حىت يظن ٔانه مسمل ٔافعال املسلمني حىت يظن ٔانه مسمل ٔافعال املسلمني حىت يظن ٔانه مسمل 

ِ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : انتفانتفانتفانتفىىىى وسواء انتف وسواء انتف وسواء انتف وسواء انتفىىىى بتكذيب ٔاو شك، قال تعاىل بتكذيب ٔاو شك، قال تعاىل بتكذيب ٔاو شك، قال تعاىل بتكذيب ٔاو شك، قال تعاىل %? ِِ %? ِِ %? ِِ %%ا #ا #ا #ا ِ#?% نننن%% ََ ُُ آم آم آم آَمَ ولولولوُلُ ُُ ن ين ين ين يََََقققُقُ ََ ِِ م م م َمَ %%اساساساِسِ ََ الن الن الن الن%% نننَنَ ِِ مممِمِ ََ     وووَوَ
نينينينيََََ     ِِ ننننِِ ِِ مممِمِ ْْ ـؤـؤـؤـْؤْ ُُ مممُمُ ِِ ُُ ب ب ب ِبِ ـا مهـا مهـا مهـا ُمهُ ََ مممَمَ ََ ِِ و و و َوَ ـرـرـرـِرِ ِِ ِِ االٓخ االٓخ االٓخ االِٓخِ مممِمِ ْْ وووْوْ ََ يييَيَ ْْ للللْْ ِِ ِ#ِ### ََ ََ    ﴿﴿﴿﴿: : : : ، ٕاىل قـو5، ٕاىل قـو5، ٕاىل قـو5، ٕاىل قـو5    ]]]]٨٨٨٨: : : : البقـرةالبقـرةالبقـرةالبقـرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    وووَوَ ـبـبـبـَبَ ََ هههَهَ َ ََ ََ ََ×َ × × × ُ ََ ا ا ا ا?%ُ?%ُ?%ُ?% ـاءـاءـاءـاَءَ ََ ْْ ش ش ش َشَ للللََََـوـوـوـْوْ ََ وووَوَ

يريريريرٌٌٌٌ     ِِ دددِدِ ََ ٍٍ ق ق ق قََ ءءءٍءٍ ِِ    يشَْيشَْيشََْيشْ ِِّّ ّّ ُُ ََ لك لك لك ُلكُ َ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ %% ا ا ا ا?%َ?%َ?%َ?% نننن%% 44 44
ْ ا ا ا ا ِْ ِْ مهمهمهِمهِْ ِِ اراراراِرِ ََ ببببْْْْصصصَصَ 22 اااا22 ََ ْْ و و و َوَ مممْمْ ِِ ههههِِ ِِ عععِعِ ْْ مممْمْ ََ سسسَسَ ِِ         ....    ]]]]٢٠٢٠٢٠٢٠: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ببببِِ

 #للـسان فكفـر  #للـسان فكفـر  #للـسان فكفـر  #للـسان فكفـر وٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفوٕان انتفىىىى معل القلب ومعل اجلوارح مع املعرفة #لقلب و«ع معل القلب ومعل اجلوارح مع املعرفة #لقلب و«ع معل القلب ومعل اجلوارح مع املعرفة #لقلب و«ع معل القلب ومعل اجلوارح مع املعرفة #لقلب و«عرترترترتافافافاف
 انتف انتف انتف انتفىىىى معل القلب ا×ي هو إالخالص والتولك و«نقيـاد، ومعـل  معل القلب ا×ي هو إالخالص والتولك و«نقيـاد، ومعـل  معل القلب ا×ي هو إالخالص والتولك و«نقيـاد، ومعـل  معل القلب ا×ي هو إالخالص والتولك و«نقيـاد، ومعـل ))))عناد واسـتكبارعناد واسـتكبارعناد واسـتكبارعناد واسـتكبار

اجلوارح، الصالة والصيام والزاكة مع معرفة #لقلب ولكنه يف قلبه يعـمل ٔان هللا هـو اجلوارح، الصالة والصيام والزاكة مع معرفة #لقلب ولكنه يف قلبه يعـمل ٔان هللا هـو اجلوارح، الصالة والصيام والزاكة مع معرفة #لقلب ولكنه يف قلبه يعـمل ٔان هللا هـو اجلوارح، الصالة والصيام والزاكة مع معرفة #لقلب ولكنه يف قلبه يعـمل ٔان هللا هـو 
خالقها وهو ا×ي يسـتحق العبادة، واعخالقها وهو ا×ي يسـتحق العبادة، واعخالقها وهو ا×ي يسـتحق العبادة، واعخالقها وهو ا×ي يسـتحق العبادة، واعرترترترتف بلسانه، يشهد بلسانه ٔانه ال ٕا5 ٕاال هللا ف بلسانه، يشهد بلسانه ٔانه ال ٕا5 ٕاال هللا ف بلسانه، يشهد بلسانه ٔانه ال ٕا5 ٕاال هللا ف بلسانه، يشهد بلسانه ٔانه ال ٕا5 ٕاال هللا 

        . . . . اسـتكباراسـتكباراسـتكباراسـتكبارفهذا كفر عناد و فهذا كفر عناد و فهذا كفر عناد و فهذا كفر عناد و 

كككككفر ٕابليس وكفر غالب الهيود ا×ين شـهدوا ٔان الرسـول حـق وكفر ٕابليس وكفر غالب الهيود ا×ين شـهدوا ٔان الرسـول حـق وكفر ٕابليس وكفر غالب الهيود ا×ين شـهدوا ٔان الرسـول حـق وكفر ٕابليس وكفر غالب الهيود ا×ين شـهدوا ٔان الرسـول حـق وململململ يتبعـوه ٔامثـال  يتبعـوه ٔامثـال  يتبعـوه ٔامثـال  يتبعـوه ٔامثـال ((((
حــحــحــحــيييييييي بــن ٔاخطــب و بــن ٔاخطــب و بــن ٔاخطــب و بــن ٔاخطــب وككككعــب بــن أالرشف وغــريمه، وكفــر مــن تــرك الــصالة عنــادا عــب بــن أالرشف وغــريمه، وكفــر مــن تــرك الــصالة عنــادا عــب بــن أالرشف وغــريمه، وكفــر مــن تــرك الــصالة عنــادا عــب بــن أالرشف وغــريمه، وكفــر مــن تــرك الــصالة عنــادا 
    ))))واسـتكبارا وواسـتكبارا وواسـتكبارا وواسـتكبارا وحمحمحمحمال ٔان ينتفي انقياد اجلوارح #ٔالعامل الظاهرة مع ثبوت معـل القلـبال ٔان ينتفي انقياد اجلوارح #ٔالعامل الظاهرة مع ثبوت معـل القلـبال ٔان ينتفي انقياد اجلوارح #ٔالعامل الظاهرة مع ثبوت معـل القلـبال ٔان ينتفي انقياد اجلوارح #ٔالعامل الظاهرة مع ثبوت معـل القلـب

يبقـيبقـيبقـيبقـىىىى هنـاك معـل #طـن، يقـصد  هنـاك معـل #طـن، يقـصد  هنـاك معـل #طـن، يقـصد  هنـاك معـل #طـن، يقـصد اسـتحاÛ يبقاسـتحاÛ يبقاسـتحاÛ يبقاسـتحاÛ يبقىىىى معـل ظـاهر يـدل عـىل إالسـالم و  معـل ظـاهر يـدل عـىل إالسـالم و  معـل ظـاهر يـدل عـىل إالسـالم و  معـل ظـاهر يـدل عـىل إالسـالم و 
ن ن ن ن أ أ أ أ #لعمل الظاهر، ليس الصالة والزاكة فقط بل يدخل فهيا الشهادتني، فيسـتحيل #لعمل الظاهر، ليس الصالة والزاكة فقط بل يدخل فهيا الشهادتني، فيسـتحيل #لعمل الظاهر، ليس الصالة والزاكة فقط بل يدخل فهيا الشهادتني، فيسـتحيل #لعمل الظاهر، ليس الصالة والزاكة فقط بل يدخل فهيا الشهادتني، فيسـتحيل 

ِِ بعمل يـدل عـىل إالسـالم يف ظـاهره  بعمل يـدل عـىل إالسـالم يف ظـاهره  بعمل يـدل عـىل إالسـالم يف ظـاهره  بعمل يـدل عـىل إالسـالم يف ظـاهره  يكون فيه ٕانسان مسمل بداخö، وهو يكون فيه ٕانسان مسمل بداخö، وهو يكون فيه ٕانسان مسمل بداخö، وهو يكون فيه ٕانسان مسمل بداخö، وهو ململململ يأت يأت يأت يأِتِ
        ....وعىل رٔاس هذه أالعامل الشهادتنيوعىل رٔاس هذه أالعامل الشهادتنيوعىل رٔاس هذه أالعامل الشهادتنيوعىل رٔاس هذه أالعامل الشهادتني

 Æرك النطـق  Æرك النطـق  Æرك النطـق  Æرك النطـق  ٔا ٔا ٔا ٔامجمجمجمجـع ٔاهـل العـمل عـىل ٔانـع ٔاهـل العـمل عـىل ٔانـع ٔاهـل العـمل عـىل ٔانـع ٔاهـل العـمل عـىل ٔان::::×� يقول شـي×� يقول شـي×� يقول شـي×� يقول شـيخخخخ إالسالم ابن تمييـة إالسالم ابن تمييـة إالسالم ابن تمييـة إالسالم ابن تمييـة    
#لشهادتني مع القدرة علهيام ٔانه ليس #لشهادتني مع القدرة علهيام ٔانه ليس #لشهادتني مع القدرة علهيام ٔانه ليس #لشهادتني مع القدرة علهيام ٔانه ليس مبمبمبمبسمل، ا×ي يسمل، ا×ي يسمل، ا×ي يسمل، ا×ي يرترترترتك النطق #لشهادتني وهو قادر ك النطق #لشهادتني وهو قادر ك النطق #لشهادتني وهو قادر ك النطق #لشهادتني وهو قادر 
علهيا ليس ٔاعلهيا ليس ٔاعلهيا ليس ٔاعلهيا ليس ٔامصمصمصمص وال فيه عيب هذا ليس  وال فيه عيب هذا ليس  وال فيه عيب هذا ليس  وال فيه عيب هذا ليس مبمبمبمبسمل وٕان اكن يف داخö يشهد ٔان إالسالم سمل وٕان اكن يف داخö يشهد ٔان إالسالم سمل وٕان اكن يف داخö يشهد ٔان إالسالم سمل وٕان اكن يف داخö يشهد ٔان إالسالم 
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تباعـه ومـن داخـö مـصدق تباعـه ومـن داخـö مـصدق تباعـه ومـن داخـö مـصدق تباعـه ومـن داخـö مـصدق اااا ؤانـه جيـب  ؤانـه جيـب  ؤانـه جيـب  ؤانـه جيـب �حق ؤانه ا§ين ا×ي ٔانز5 هللا عـىل حق ؤانه ا§ين ا×ي ٔانز5 هللا عـىل حق ؤانه ا§ين ا×ي ٔانز5 هللا عـىل حق ؤانه ا§ين ا×ي ٔانز5 هللا عـىل 
بد وحده يف أالرض وهكذا، ٕان وجد يف قلبه لك هذه بد وحده يف أالرض وهكذا، ٕان وجد يف قلبه لك هذه بد وحده يف أالرض وهكذا، ٕان وجد يف قلبه لك هذه بد وحده يف أالرض وهكذا، ٕان وجد يف قلبه لك هذه بوجود هللا ؤانه جيب ٔان يع بوجود هللا ؤانه جيب ٔان يع بوجود هللا ؤانه جيب ٔان يع بوجود هللا ؤانه جيب ٔان يع 

        . . . . املعاين ومؤمن هبا يف قلبه ويقر هبا ولكنه املعاين ومؤمن هبا يف قلبه ويقر هبا ولكنه املعاين ومؤمن هبا يف قلبه ويقر هبا ولكنه املعاين ومؤمن هبا يف قلبه ويقر هبا ولكنه ململململ ينطق الشهادتني هذا ليس  ينطق الشهادتني هذا ليس  ينطق الشهادتني هذا ليس  ينطق الشهادتني هذا ليس مبمبمبمبسملسملسملسمل

ٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حـىت يـشهدوا ٔان ال ٕا5 ٕاال ««««: : : : ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----النيب النيب النيب النيب 
 حبقه وحساهبم عـىل  حبقه وحساهبم عـىل  حبقه وحساهبم عـىل  حبقه وحساهبم عـىل مه ؤاموامه ؤاموامه ؤاموامه ؤامواهلهلهلهلم ٕاالم ٕاالم ٕاالم ٕاالءءءءهللا ؤاين رسول هللا فٕاذا قالها عصموا مين دماهللا ؤاين رسول هللا فٕاذا قالها عصموا مين دماهللا ؤاين رسول هللا فٕاذا قالها عصموا مين دماهللا ؤاين رسول هللا فٕاذا قالها عصموا مين دما

        ....»»»»هللاهللاهللاهللا

ومن هنا يتبني � ٔان من قال من ٔاهل السـنة يف إالميان هو التصديق عىل ومن هنا يتبني � ٔان من قال من ٔاهل السـنة يف إالميان هو التصديق عىل ومن هنا يتبني � ٔان من قال من ٔاهل السـنة يف إالميان هو التصديق عىل ومن هنا يتبني � ٔان من قال من ٔاهل السـنة يف إالميان هو التصديق عىل : (: (: (: (قالقالقالقال
 إالميان يف اللغة  إالميان يف اللغة  إالميان يف اللغة  إالميان يف اللغة مبمبمبمبعىن التصديق، وبعض ٔاهـل العـمل يقـول إالميـان هـو عىن التصديق، وبعض ٔاهـل العـمل يقـول إالميـان هـو عىن التصديق، وبعض ٔاهـل العـمل يقـول إالميـان هـو عىن التصديق، وبعض ٔاهـل العـمل يقـول إالميـان هـو ))))ظاهر اللغةظاهر اللغةظاهر اللغةظاهر اللغة

        ....ٔانه يقصد التصديق إالذعاينٔانه يقصد التصديق إالذعاينٔانه يقصد التصديق إالذعاينٔانه يقصد التصديق إالذعاين: : : : التصديق، قالالتصديق، قالالتصديق، قالالتصديق، قال

النقياد ظاهرا و#طنا بال شك النقياد ظاهرا و#طنا بال شك النقياد ظاهرا و#طنا بال شك النقياد ظاهرا و#طنا بال شك ململململ يعنـوا  يعنـوا  يعنـوا  يعنـوا ٔاهنم ٕأاهنم ٕأاهنم ٕأاهنم ٕامنمنمنمنا عنوا التصديق إالذعاين املسـتلزم لا عنوا التصديق إالذعاين املسـتلزم لا عنوا التصديق إالذعاين املسـتلزم لا عنوا التصديق إالذعاين املسـتلزم ل((((
 مصدق بقلبه هناك خالق وهو هللا وفوق الـسموات  مصدق بقلبه هناك خالق وهو هللا وفوق الـسموات  مصدق بقلبه هناك خالق وهو هللا وفوق الـسموات  مصدق بقلبه هناك خالق وهو هللا وفوق الـسموات ٔان انسانٔان انسانٔان انسانٔان انسانلو لو لو لو ) ) ) ) جمجمجمجمرد التصديقرد التصديقرد التصديقرد التصديق

وهو ا×ي يسـتحق العبادة ولكنه وهو ا×ي يسـتحق العبادة ولكنه وهو ا×ي يسـتحق العبادة ولكنه وهو ا×ي يسـتحق العبادة ولكنه ململململ ينقاد فـمل ينطـق #لـشهادتني و ينقاد فـمل ينطـق #لـشهادتني و ينقاد فـمل ينطـق #لـشهادتني و ينقاد فـمل ينطـق #لـشهادتني وململململ يتبـع الرسـول  يتبـع الرسـول  يتبـع الرسـول  يتبـع الرسـول 
هـذا لـيس هـذا لـيس هـذا لـيس هـذا لـيس مبمبمبمبـؤمن وال ـؤمن وال ـؤمن وال ـؤمن وال مبمبمبمبـسمل، ٔامـا نقـول إالميـان هـو التـصديق بـأن التـصديق هـو ـسمل، ٔامـا نقـول إالميـان هـو التـصديق بـأن التـصديق هـو ـسمل، ٔامـا نقـول إالميـان هـو التـصديق بـأن التـصديق هـو ـسمل، ٔامـا نقـول إالميـان هـو التـصديق بـأن التـصديق هـو 

ي التصديق إالذعاين ا×ي يسـتتبعه انقيـاد الظـاهر والبـاطن فيـؤمن بقلبـه ي التصديق إالذعاين ا×ي يسـتتبعه انقيـاد الظـاهر والبـاطن فيـؤمن بقلبـه ي التصديق إالذعاين ا×ي يسـتتبعه انقيـاد الظـاهر والبـاطن فيـؤمن بقلبـه ي التصديق إالذعاين ا×ي يسـتتبعه انقيـاد الظـاهر والبـاطن فيـؤمن بقلبـه «نقياد«نقياد«نقياد«نقياد
        . . . .  به به به به----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----ويؤمن بظاهره فينطق الشهادتني مث هو يفعل ما لكفه هللا ويؤمن بظاهره فينطق الشهادتني مث هو يفعل ما لكفه هللا ويؤمن بظاهره فينطق الشهادتني مث هو يفعل ما لكفه هللا ويؤمن بظاهره فينطق الشهادتني مث هو يفعل ما لكفه هللا 

حنن تلكمنا عن إالميان وقلنا ٕان إالميان ٔاصل ٔاو ركـن وكـامل، وهـذا الكـامل يكـون حنن تلكمنا عن إالميان وقلنا ٕان إالميان ٔاصل ٔاو ركـن وكـامل، وهـذا الكـامل يكـون حنن تلكمنا عن إالميان وقلنا ٕان إالميان ٔاصل ٔاو ركـن وكـامل، وهـذا الكـامل يكـون حنن تلكمنا عن إالميان وقلنا ٕان إالميان ٔاصل ٔاو ركـن وكـامل، وهـذا الكـامل يكـون 
ي هو يـصري الاكفـر بـه مـسلام، ي هو يـصري الاكفـر بـه مـسلام، ي هو يـصري الاكفـر بـه مـسلام، ي هو يـصري الاكفـر بـه مـسلام، كامل واجب ٔاو كامل مسـتحب، وإالميان الركن ا×كامل واجب ٔاو كامل مسـتحب، وإالميان الركن ا×كامل واجب ٔاو كامل مسـتحب، وإالميان الركن ا×كامل واجب ٔاو كامل مسـتحب، وإالميان الركن ا×

وٕاذا انتفوٕاذا انتفوٕاذا انتفوٕاذا انتفىىىى منه  منه  منه  منه يشيشيشيشء ال يكون الرجل مؤمنا ٔاو مسلام هو قول القلب يعين تـصديقه ء ال يكون الرجل مؤمنا ٔاو مسلام هو قول القلب يعين تـصديقه ء ال يكون الرجل مؤمنا ٔاو مسلام هو قول القلب يعين تـصديقه ء ال يكون الرجل مؤمنا ٔاو مسلام هو قول القلب يعين تـصديقه 
وقول اللسان الشهادتني ؤاصل ٔاعامل القلوب الواجبة، ٕانه يكون ولو ذرة وقول اللسان الشهادتني ؤاصل ٔاعامل القلوب الواجبة، ٕانه يكون ولو ذرة وقول اللسان الشهادتني ؤاصل ٔاعامل القلوب الواجبة، ٕانه يكون ولو ذرة وقول اللسان الشهادتني ؤاصل ٔاعامل القلوب الواجبة، ٕانه يكون ولو ذرة حمحمحمحمبـة " بـة " بـة " بـة " 
    ولو ذرة خوف من هللا، ٔاما ا×ي انتفولو ذرة خوف من هللا، ٔاما ا×ي انتفولو ذرة خوف من هللا، ٔاما ا×ي انتفولو ذرة خوف من هللا، ٔاما ا×ي انتفىىىى منه ا منه ا منه ا منه احملحملحملحملبة #للكية انتفاء ابة #للكية انتفاء ابة #للكية انتفاء ابة #للكية انتفاء احملحملحملحملبة خيلفها ضدها،بة خيلفها ضدها،بة خيلفها ضدها،بة خيلفها ضدها،
ويه الكره ٔاو البغض، هذا ليس ويه الكره ٔاو البغض، هذا ليس ويه الكره ٔاو البغض، هذا ليس ويه الكره ٔاو البغض، هذا ليس مبمبمبمبؤمن طبعا، ٕاذا ؤمن طبعا، ٕاذا ؤمن طبعا، ٕاذا ؤمن طبعا، ٕاذا ململململ يوجد يف القلب تصديق ومن  يوجد يف القلب تصديق ومن  يوجد يف القلب تصديق ومن  يوجد يف القلب تصديق ومن 
اللسان الشهادتني ووجد يف القلب ٔاصل ٔاعامل القلوب الواجبة فهذا ليس اللسان الشهادتني ووجد يف القلب ٔاصل ٔاعامل القلوب الواجبة فهذا ليس اللسان الشهادتني ووجد يف القلب ٔاصل ٔاعامل القلوب الواجبة فهذا ليس اللسان الشهادتني ووجد يف القلب ٔاصل ٔاعامل القلوب الواجبة فهذا ليس مبمبمبمبـسمل، ـسمل، ـسمل، ـسمل، 
وٕاذا وجدت هذه صار الرجل مسلام مؤمنا ويلكف ويؤمر بعد ذ� #لواجبات فٕان وٕاذا وجدت هذه صار الرجل مسلام مؤمنا ويلكف ويؤمر بعد ذ� #لواجبات فٕان وٕاذا وجدت هذه صار الرجل مسلام مؤمنا ويلكف ويؤمر بعد ذ� #لواجبات فٕان وٕاذا وجدت هذه صار الرجل مسلام مؤمنا ويلكف ويؤمر بعد ذ� #لواجبات فٕان 
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ن معرضـا للعقـاب، ؤاهـل الـسـنة ن معرضـا للعقـاب، ؤاهـل الـسـنة ن معرضـا للعقـاب، ؤاهـل الـسـنة ن معرضـا للعقـاب، ؤاهـل الـسـنة ٔاأٔأاىتىتىتىت هبا، يعين ٔادى مـا عليـه دخـل اجلنـة وٕاال اك هبا، يعين ٔادى مـا عليـه دخـل اجلنـة وٕاال اك هبا، يعين ٔادى مـا عليـه دخـل اجلنـة وٕاال اك هبا، يعين ٔادى مـا عليـه دخـل اجلنـة وٕاال اك
 يف أالراكن أالربعة الصالة والصيام والزاكة واحل يف أالراكن أالربعة الصالة والصيام والزاكة واحل يف أالراكن أالربعة الصالة والصيام والزاكة واحل يف أالراكن أالربعة الصالة والصيام والزاكة واحلجججج، هل يدخلوا ، هل يدخلوا ، هل يدخلوا ، هل يدخلوا مضمضمضمضـن ٔاراكن ـن ٔاراكن ـن ٔاراكن ـن ٔاراكن ونونونونخمتلفخمتلفخمتلفخمتلف

إالميان ويوضعوا إالميان ويوضعوا إالميان ويوضعوا إالميان ويوضعوا مضمضمضمضن الثالثة ا×ين قلنا علهيم ٔاو يدخلوا ن الثالثة ا×ين قلنا علهيم ٔاو يدخلوا ن الثالثة ا×ين قلنا علهيم ٔاو يدخلوا ن الثالثة ا×ين قلنا علهيم ٔاو يدخلوا مضمضمضمضن إالميان الاكمل ويبقن إالميان الاكمل ويبقن إالميان الاكمل ويبقن إالميان الاكمل ويبقىىىى    
    من الكامل كامل وجوب، فبعض ٔاهل الـسـنة ومه أالقـل قـالوا بـأن أالراكن أالربعـةمن الكامل كامل وجوب، فبعض ٔاهل الـسـنة ومه أالقـل قـالوا بـأن أالراكن أالربعـةمن الكامل كامل وجوب، فبعض ٔاهل الـسـنة ومه أالقـل قـالوا بـأن أالراكن أالربعـةمن الكامل كامل وجوب، فبعض ٔاهل الـسـنة ومه أالقـل قـالوا بـأن أالراكن أالربعـة
ِِ هبم ليس  هبم ليس  هبم ليس  هبم ليس مبمبمبمبسمل ٔاصال، وسمل ٔاصال، وسمل ٔاصال، وسمل ٔاصال، ومجمجمجمجهور ٔاهل السـنة هور ٔاهل السـنة هور ٔاهل السـنة هور ٔاهل السـنة  تدخل يف ٔاصل إالميان ٔاي ا×ي تدخل يف ٔاصل إالميان ٔاي ا×ي تدخل يف ٔاصل إالميان ٔاي ا×ي تدخل يف ٔاصل إالميان ٔاي ا×ي ململململ يأت يأت يأت يأِتِ
ِِ هبـا لـيس  هبـا لـيس  هبـا لـيس  هبـا لـيس  وهو الراوهو الراوهو الراوهو الراحجحجحجحج ٔان أالراكن أالربعة من كامل إالميـان الواجـب ٔان مـن  ٔان أالراكن أالربعة من كامل إالميـان الواجـب ٔان مـن  ٔان أالراكن أالربعة من كامل إالميـان الواجـب ٔان مـن  ٔان أالراكن أالربعة من كامل إالميـان الواجـب ٔان مـن ململململ يـأت يـأت يـأت يـأِتِ
باكفر ولكنه عاص عىل الراباكفر ولكنه عاص عىل الراباكفر ولكنه عاص عىل الراباكفر ولكنه عاص عىل الراحجحجحجحج، وهذا خالف ، وهذا خالف ، وهذا خالف ، وهذا خالف مضمضمضمضن دائرة ٔاهل السـنة، ون دائرة ٔاهل السـنة، ون دائرة ٔاهل السـنة، ون دائرة ٔاهل السـنة، وململململ يقل ٔاحد  يقل ٔاحد  يقل ٔاحد  يقل ٔاحد 

جلـوارح #للكيـة لـيس جلـوارح #للكيـة لـيس جلـوارح #للكيـة لـيس جلـوارح #للكيـة لـيس مبمبمبمبـسمل وهـو يقـصد ـسمل وهـو يقـصد ـسمل وهـو يقـصد ـسمل وهـو يقـصد من ٔاهل السـنة البتة ٔان من ترك ٔاعامل امن ٔاهل السـنة البتة ٔان من ترك ٔاعامل امن ٔاهل السـنة البتة ٔان من ترك ٔاعامل امن ٔاهل السـنة البتة ٔان من ترك ٔاعامل ا
ٔاعامل اجلوارح خارج املباين أالربعة، لو اكن قصده عن املباين أالربعة، هذا خالف ٔاعامل اجلوارح خارج املباين أالربعة، لو اكن قصده عن املباين أالربعة، هذا خالف ٔاعامل اجلوارح خارج املباين أالربعة، لو اكن قصده عن املباين أالربعة، هذا خالف ٔاعامل اجلوارح خارج املباين أالربعة، لو اكن قصده عن املباين أالربعة، هذا خالف 

ململململ يرب ٔابواه وال ٔامـه ولـو  يرب ٔابواه وال ٔامـه ولـو  يرب ٔابواه وال ٔامـه ولـو  يرب ٔابواه وال ٔامـه ولـو : : : : مضمضمضمضن ٔاهل السـنة، ٔاما يتلكم عن بر وا§ين ٔاو غريه يقولن ٔاهل السـنة، ٔاما يتلكم عن بر وا§ين ٔاو غريه يقولن ٔاهل السـنة، ٔاما يتلكم عن بر وا§ين ٔاو غريه يقولن ٔاهل السـنة، ٔاما يتلكم عن بر وا§ين ٔاو غريه يقول
        . . . . مرة واحدة ليس مسمل هذا مرة واحدة ليس مسمل هذا مرة واحدة ليس مسمل هذا مرة واحدة ليس مسمل هذا SSSSم بدعة من القول م بدعة من القول م بدعة من القول م بدعة من القول ململململ يقل به ٔاحد من ٔاهل العمل يقل به ٔاحد من ٔاهل العمل يقل به ٔاحد من ٔاهل العمل يقل به ٔاحد من ٔاهل العمل

        اإلميان قول وعملاإلميان قول وعملاإلميان قول وعملاإلميان قول وعمل
        عمل بأن ا§ين قول ومعلعمل بأن ا§ين قول ومعلعمل بأن ا§ين قول ومعلعمل بأن ا§ين قول ومعلاااا((((: : : : قالقالقالقال

        فاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتلفاحفظه ؤافهم ما عليه ذا اشـمتل

         كفاك ما قد قا5 الرسول  كفاك ما قد قا5 الرسول  كفاك ما قد قا5 الرسول  كفاك ما قد قا5 الرسول 

        ٕاذ حني جاءه يسا5ٔ جربيلٕاذ حني جاءه يسا5ٔ جربيلٕاذ حني جاءه يسا5ٔ جربيلٕاذ حني جاءه يسا5ٔ جربيل

            فصöفصöفصöفصö عىل مراتب ثالثة  عىل مراتب ثالثة  عىل مراتب ثالثة  عىل مراتب ثالثة 

bيعه مشـمتbيعه مشـمتbيعه مشـمتbجاءت عىل جاءت عىل جاءت عىل جاءت عىل مجمجمجمجيعه مشـمت        

         إالميان وإالسالم وإالحسان إالميان وإالسالم وإالحسان إالميان وإالسالم وإالحسان إالميان وإالسالم وإالحسان

        واللك مبين عىل ٔاراكنواللك مبين عىل ٔاراكنواللك مبين عىل ٔاراكنواللك مبين عىل ٔاراكن
        . . . . يل إالميان وإالسالم وإالحسانيل إالميان وإالسالم وإالحسانيل إالميان وإالسالم وإالحسانيل إالميان وإالسالم وإالحسانمث بعد ذ� سيتلكم يف مراتب حديث جرب مث بعد ذ� سيتلكم يف مراتب حديث جرب مث بعد ذ� سيتلكم يف مراتب حديث جرب مث بعد ذ� سيتلكم يف مراتب حديث جرب 



 عارج القبول للفرقة الرابعة معهد شيخ اإلسالم العلميتفريغ األول م 

  معهد شيخ اإلسالم العلمي الفرقة الرابعة
��  

نكتفي اليوم هبذه املقدمة التعريفية وٕان شاء هللا نبدٔا من املرة القادمة الـ م عـىل نكتفي اليوم هبذه املقدمة التعريفية وٕان شاء هللا نبدٔا من املرة القادمة الـ م عـىل نكتفي اليوم هبذه املقدمة التعريفية وٕان شاء هللا نبدٔا من املرة القادمة الـ م عـىل نكتفي اليوم هبذه املقدمة التعريفية وٕان شاء هللا نبدٔا من املرة القادمة الـ م عـىل 
        . . . . إالسالم وإالميان وإالحسانإالسالم وإالميان وإالحسانإالسالم وإالميان وإالحسانإالسالم وإالميان وإالحسان

        سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا5 ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك
 .... انهت انهت انهت انهتـىـىـىـى ا§رس أالول  ا§رس أالول  ا§رس أالول  ا§رس أالول 


